
 

 

 

 

     

Інформаційний день 

Таїсія Симочко 

керівник НКП РП ЄС  

«Горизонт 2020» при 

УжНУ 

Київ 06 червня 2017 

«Міжнародна співпраця та розвиток наукової кар’єри в 

Європейському вимірі» 

Мережі та співробітництво в рамках 

мікропроектів як інструмент пошуку 

партнерів та налагодження 

співробітництва 



З чого починається проект ? 

Ідеї 

Партнери 
Спільні зусилля 

та результат 



3 

Участь яких партнерів є ключовою?  

Індустрія  

Університети 

НДІ  

Асоціації 
СМП 

НГО 



На що потрібно звертати особливу увагу при 

пошуку партнерів : 

 
- Консорціум має бути збалансованим та вибудованим 

відповідно до основної мети проектної заявки; 

- Особливо важливою є комплементарність партнерів та 

міждисциплнарне взаємодоповнення; 

- Партнери мають мати відповідний досвід та репутацію у 

своїй сфері; 

- Важливою є мотивація партнерів та їх орієнтація на 

впровадження основних цілей проекту а не просто на 

отримання фінансування; 

- Звертайте увагу на географічне розміщення партнерів, 

їхні експертизи та організаційний тип; 

- Довіра між партнерами.  



Коли Вас знайшли….  

-Уважно прочитайте адресований Вам лист та додатки   

-Миттєво реагуйте на запити 

-Контактуйте НКП у випадку будь-яких не зрозумілих 

питань, та навіть просто, щоб отримати вичерпну 

інформацію про свої можливості та правильну 

позицію;  

- Будьте проактивні: пропонуйте свої ідеї, рішення та 

доповнення 

-Будьте відповідальними 



Традиційні шляхи пошуку партнерів  

-Інструменти пошуку партнерів  (Мережеві проекти НКП, EEN, CORDIS.....) 

-Соціальні мережі (Linkedin, Facebook......) 

-Партнерські заходи (Інформаційні дні та Брокерські заходи в Брюсселі….) 

-Датабаза виграних проектів  

http://www.ncp-biohorizon.net/
http://www.enterprise-europe.co.uk/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
https://www.linkedin.com/groups/2842114
https://www.facebook.com/groups/632682043468206/?fref=ts


https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Альтернативний шлях  



  Європейські технологічні платформи  

European Technology Platforms (ETPs) - форуми стейкголдерів  

від керівництвом великої ідустрії визнані Європейською комісією 

в якості основних акторів в просуванні інновацій, передачі знань 

та трансферу технологій. Основна ціль - підвищення 

європейської конкурентоздатності. Працюють через мобілізацію 

зусиль всіз зацікавлених сторін та концентрацію фінансвоих 

ресурсів для досягнення основних цілей. Також спільними 

зусиллями ЄТП намагаються сприяти вирішенню основних 

європейських проблем - старіння суспільства, економічні та 

екологічні проблеми.  





Що вони роблять ?  

ЕТП мають стратегічну, мобілізаційну та десимінаційну функцію. 

Основні активності зосереджені на: 

• розвитку сфокусованих на індустрію стратегічних досліджень та 

інноваційних стратегій, включаючи технологічні дорожні карти та 

план імплементації; 



• заохочення участі індустрії в РП ”Горизонт 2020”  та мережевій 

кооперації в межах країн ЄС; 

• зміцнення мережевих можливостей з іншими ЕТП та  іншими 

партнерами по ланцюжку створення вартості для вирішення 

міжгалузевих проблем та сприяння просуванню до більш відкритої 

моделі інноваційної діяльності; 

• ідентифікація можливостей міжнародного та міжгалузевого 

співробітництва; 

• діяльність в якості одного з каналів зовнішніх рекомендацій для 

програмування і реалізації Horizon 2020; зокрема, ЄТП були 

основною рушійною силою запуску державно-приватного 

партнерства в рамках програми. 



http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf 

http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf
http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf
http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf
http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf
http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf
http://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2016/12/ETP_Food_for_Life_SRIA_2016_FINAL.pdf






Плюси:   

Перші спроби обєднати науковців та виробництва з 

метою ефективної взаємодії та впровадження 

інновацій; 

Ідея спільного пошуку рішень критичних проблем; 

Спільна участь в міжнародних проектах  



Мінуси :   

Переважна кількість учасників платформи були 

представниками науково-дослідних установ та 

неурядових організацій; 

Слабка участь великої ідустрії та галузевих об’єднань ; 

Відсутність сильного координуючого органу, що власне 

було обумовлене тим що платформа керувалась 

передусім баченням науковців а не представників бізнесу 

та відносна пасивність учасників  ; 



Переосмислення :   

Нова, ефективна 

структура 

платформи  Координація  

Залучення 

великих гравців   

Консолідований 

грандрайтинг  

Пошук фінансових 

ресурсів  

Створення 

кластерних ініціатив   











Проекти повинні підтримувати процеси реформування наукового 

потенціалу, менеджменту наукової діяльності та трансферу технологій в 

Україні. Зокрема, вони повинні орієнтуватися на наступні структурні та 

стратегічні цілі: 

•        Посилення співробітництва університетів, дослідницьких установ та 

малих і середніх підприємств; 

•        Інтернаціоналізацію наукових досліджень; 

•        Спільну участь у Програмі Горизонт 2020; 

•        Оцінку та реформу існуючих дослідницьких інститутів; 

•        Оптимальне використання інноваційного потенціалу та краще 

освоєння ринку; 

•        Оптимізацію наукового та технологічного менеджменту (наприклад, 

формування кластерів). 
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Таїсія Симочко –керівник НКП РП ЄС 
«Горизонт 2020» при УжНУ  
E-mail: tayiss@gmail.com 
Tel. 0503729950 
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