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Statistics 

Ukraine became a new member of Associated Countries (AC) in March 2015. Since 
then Ukrainian organizations are able to fully participate in Horizon 2020 on equal 
terms with EU Member States and other ACs. 
Signed Association gives Ukraine a unique chance to increase significantly their 
participation in the H2020. This is evidenced by the results of participation in the 
first 323 calls where 429 Ukrainian organizations participated in preparation of 715 
project proposals (950 participations), expecting EC contribution of 269.24 M€. 
69 organizations are in 66 proposals on MAIN LIST, with EC contribution of 11.99 M€. 
These results classify Ukraine on the 6th place among Associated & Candidate 
Countries just after Serbia and Iceland in both: number of participations and gained 
EC contribution. 
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Detailed analyses show that 32% of Ukrainian participants are from higher and 
secondary education institutions, 36% from private for profit organizations and over 
25% from research organizations. 
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PRC - Private 
Sector,  
REC -  
Research 
Organizations 
HES - Higher 
Education 
Institutions 
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Ukrainian participation in 
proposals and projects on MAIN 
LIST by thematic area 



EC contribution for number of 
projects on MAIN LIST in H2020 
thematic areas 



Ukrainian participations in SME 
projects 







Submitted and awarded proposals 
(updated after 323 calls) 



Requested and approved EC contributions 
for projects (updated after 323 calls) 



AC participation by H2020 thematic areas 



Gained EC contribution by thematic areas 



Number of participations in submitted and 
awarded (MAINLIST) H2020 proposals from 
EU, AC & CC - by country 



Requested & Gained by EU, AC & CC participants 
EC contribution for proposals on 
MAINLIST (by country) 



Why is significantly more funding necessary 
for the future Framework Programme? 
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The European University Association (EUA) has 
published a position paper advocating ambitious 
EU funding for research and innovation (R&I) in 
Europe post-2020.  

The EU Framework Programme (FP) has a proven value for research and innovation 
support in Europe. Every €1 invested by the FP generates on average €13 in 
increased value added of the business sector. 

The success rates collapsed from 43% in FP5 to 26% in Horizon 2020 (there is the 
drop for high quality proposals). 



At present, between 30% and 50% of funding that countries receive from Horizon 
2020 goes to cover the costs of applications, successful or otherwise. In other words, 
the full cost of participation in FP projects remains too high and hardly affordable for 
beneficiaries, including universities. As most of the applications are submitted by 
publicly-funded organizations, national budgets bear the costs of unfunded 
applications.4 Various measures that have been tabled so far to tackle the low 
success rates (e.g. a more active use of two-stage calls) are mostly palliative in 
nature and largely ignore underfunding as the root cause of the problem. 



FP9 funding scenarios 

1. “Просто бізнес” 
 

 
The “business as usual” scenario proceeds from the looming financial uncertainties and 
involves a budget for FP9 equivalent to the current level or even slightly less. As a result, 
only a marginal amount of top proposals would be funded, with FP9 becoming the 
programme with the lowest success rate so far (below 10%). This would mean that more 
than 90% of ideas would be lost, and up to 50% of money allocated would be wasted in 
resources through the costs of unfunded proposals. 
 
Сценарій «Просто бізнес» є продовженням існуючих тенденцій  у попередніх 
рамкових програмах.  
Результат: фінансуватися буде дуже обмежене число пропозицій, а існуюча 
тенденція, яка полягає у  посиленні вимог  до пропозицій призведе не лише до 
вищої якості, а в основному, до зменшення відсотка успішних проектів (< 10%). 
Тобто, 90% поданих ідей будуть втрачені. 



FP9 funding scenarios 

2. Виокремлення структурних проектів від загального числа фінансування РП9 
 

 
- Передача структурних проектів від організацій із держав членів ЄС до тих 

держав, які найменше представлені у Рамкових програмах  
     (фінансово сильні країни отримують кошти на розвиток своїх ідей, а фінансово 
слабші країни – на розвиток матеріальної бази) 
 
 
А) держави безпосередньо оголошують свої внутрішні конкурси від імені РП9 
(попередньо вигравши відповідні тендери від Єврокомісії на певні напрямки) 
 
Б) продовження традицій попередніх РП (кошти йдуть на університети / інститути, а 
не на державу) 



FP9 funding scenarios 

3. «Зміщення» до фінансування принципово інших областей 
 

 
     (як географічне зміщення, так і зміщення щодо вибору напрямків для 
фінансування) 
 
 
4. Створення принципово нових  програм у рамках РП9  

 
 
     (приклад: «Нова політика що розвитку сільського господарства») 

Основний виклик: як дати фінансування пропозиціям, які за технічними 
причинами були відхилені (є певний «відсоток успішності»), але які могли 
нести у собі нові цікаві ідеї 



FP9: challenges for Ukrainian 
scientific community 

«Дорожня карта» 
 
1. Чітко окреслити свої можливості. 
2. Вказати переваги своїх наукових груп перед європейськими 

партнерами / інституціями. 
3. Знайти місце для своїх ідей серед основних проблем, які 

окреслюються у РП-9. 
4. Продемонструвати реальний «вихід» своїх майбутніх досліджень 

для бізнесу. 
5. Об’єднати свої зусилля із партнерами з інших українських 

колективів для створення більш сильної власної ідеї у порівнянні із 
потенційними конкурентами. 

6. Об’єднати свої зусилля із партнерами з інших українських 
колективів з метою підсилення потенційних можливостей 
дослідницької групи: сучасне обладнання, професійний колектив з 
досвідом участі у проектах, отримані прикладні результати. 
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Результати: 
- Сформований «банк пропозицій» для представників Програмних 

комітетів та експертів від України. 
- Створення Робочих груп на базі тематичних НКП з метою збору 

таких даних, їх обговорення та узагальнення. 
- Висування кінцевих ідей / пропозицій представниками Програмних 

комітетів та експертами від України як тематик майбутніх конкурсів 
РП-9. 



Контакти 
NCP –  

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, 

and Biotechnology 

  

НКП –  

Нанотехнології, сучасні матеріали, передові промислові виробництва та 

біотехнології 
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