
 

 
 

 

ERC – Європейська Рада  

з досліджень 

 
 

 

 

та інші міждисциплінарні 

напрями програми ГОРИЗОНТ 2020"  
 

     Я.Р.Міщук, НКП «Європейська Рада з досліджень» 

 

науково-практичний семінар  

  «Європейські наукові інфраструктури – відкриті 
можливості для здійснення власних наукових 

досліджень» 

 

28 березня 2017 р. 

Київ, Україна 
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Рамкові Програми ЄС 
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Програма Горизонт 2020 

 Назва: “HORIZON 2020” – 

 “Горизонт 2020 – Рамкова програма з наукових 
досліджень і інновацій” 

 

 Тривалість 7 років: 1 січня 2014 – 31 грудня 2020 

 

 Бюджет: 78,8 млрд. євро  

 

 Web: www.ec.europa.eu/research/horizon2020 
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http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020


Societal challenges (Соціальні проблеми) 
 

Продовольча безпека, сталий розвиток с/г, 

   морські дослідження та біоекономіка. 

 

Безпечна, чиста й ефективна енергетика. 

 

Екологічно безпечний транспорт. 

 

Вплив клімату на раціональне використання  

   ресурсів 

 

 

Industrial Leadership  

(Індустріальне лідерство) 

 Лідерство у високоефективних  

     і промислових технологіях: 

- ICT; 

- Nanotechnologies; 

- Biotechnology; 

- Space. 

 

 Інновації в МСП. 

 

Excellent science (Відмінна наука) 

 
 Можливості для навчання і розвитку кар’єри (MCA). 

 

Науково-дослідні інфраструктури. 

 

 Європейська Рада з досліджень (ERC). 

Програма Горизонт 2020 –  

Структура 
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Розділ Н2020 - Excellent science 

(Відмінна наука) 

Міждисциплінарні напрямки програми ЄС 

Горизонт 2020:  

 Можливості для навчання і розвитку 

кар’єри (гранти Марії Склодовської -Кюрі 

– Індивідуальні стипендії, схеми RISE) 

 Дослідницькі інфраструктури 

  Європейська Рада з досліджень (ERC). 

 

5 



ERC в структурі H2020 

 ERC – European Research Council,  або 

 Європейська Рада з Досліджень - є по суті  

 загальноєвропейським Фондом Фундаментальних Досліджень, 

 з незалежними органами управління та Експертною радою 

 ERC фінансує реалізацію видатних проектів  

       - індивідуальних дослідників з будь-якої країни, 

       - без обмеження тематики досліджень, 

   - відбір проектів  шляхом оцінювання експертами з усього світу 

 

 ERC входить в розділ Відмінна наука (Excellent Science)  

програми Горизонт 2020 (Н2020) 

 

  

6 



      Бюджет ERC - € 13 млрд  
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Види грантів ERC 
8 



Кар’єра науковця 

та Грантова схема 
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Чому ERC грант? 

 

 Грант ERC – це знак якості досліджень у Європі!            

Рівень успішності проектів 10-12% 

 ERC – це фінансування фундаментальної науки,                       

Ви обираєте тему досліджень 

 Ви обґрунтовуєте бюджет €1.5 – € 2.5 мільйонів на проект,                              

під час проекту - можна змінювати бюджет проекту 

 Ви обираєте Базову Установу;     під час проекту -                                  

можна змінювати місце виконання проекту (у ЄС) 

 Ви незалежні у своєму проекті; збираєте команду 

найкращих і ведете проект до успіху! 

 Фінансується реалізація найсміливіших ідей.            

Експерти з усього світу оцінюють Ваш проект 

 

 

ERC пропонує: незалежність, визнання, гроші та реалізацію ідей 
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Хто може отримати грант? 
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Україна та ERC  

• Конкурси ERC у FP7 2007-2013,      

Україна не є Асоційованою країною 

 Установи України не можуть бути 

Базовими в проектах ERC 

 Науковці-Українці можуть працювати 

тільки в установах країн ЄС та АС 

• Конкурси ERC у H2020 2014-2020, 

Україна – Асоційована до Н2020 

 Установи України можуть бути 

Базовими в проектах ERC 

 Науковці-Українці можуть працювати 

як в Україні так і в ЄС або АС 



 

FP7: 2007-2013 ERC 

Оцінені ERC проекти від 

науковців - не європейців 
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FP7- H2020 (2007-2014)         

ERC гранти, що отримали 

науковці-українці 
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В Україні наразі - немає 

проектів ERC 
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Тільки у 2015-2016 рр. ПОДАНІ пропозиції з Базовими Установами в Україні: 



Наступні конкурси ERC 
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Детальніше - ERC Work Programme 2017  



 

 

Як підготувати та надіслати 

проект ERC  
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• Віднайдіть свою яскраву оригінальну наукову Ідею  

• Напишіть, як можна реалізувати цю Ідею  

• Отримайте Лист-підтримку від Базової установи 

(Host Institution), де є можливості реалізувати ідею 

(установа повинна знаходитися у ЄС або 

Асоційованій до Н2020 країні) 

• Заповніть 2 форми (А та В1) – за їх змістом буде 

проведено формальний відбір 

• Напишіть повний проект (Форма В2) – за його 

змістом буде проведено експертну оцінку 

• Надішліть все вчасно через oнлайн сервіс на веб-

сторінці конкурсу  

 



PART A – online forms 

 

A1  Proposal and PI info 

A2  Host Institution info 

A3  Budget 
 

 

 

PART B2 – submitted as .pdf 

 

• Scientific Proposal    15 p.  

 

 

 

Annexes – submitted as .pdf 

 

• Host Inst. Support Letter 

• Copy of PhD (StG, CoG)  

 

PART B1 – submitted as .pdf 
 

• Extended Synopsis    5 p. 

• CV         2 p. 

• Early Achievements  

 (StG  and CoG), or                   2 p. 

    10-year Track Record (AdG)   

Структура проектної пропозиції  

на конкурс ERC 
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ПАНЕЛІ – 25 груп експертів, 

що оцінюють проекти по суті  
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 Кожна панель – це  
    12-15 експертів 



Критерії оцінювання  

проектів ERC 

Відмінна якість (Excellence) – єдиний критерій оцінки! 

Оцінювання Excellence на 2х рівнях: 

 Відмінна якість Наукового Проекту 

 Амбіційність та оригінальність ідеї 

 Реальність та наукових підходів до реалізації 

 Потенційний вплив результатів на науку та соціум 

 

 Науковий рівень Керівника Проекту (Principal Investigator)                

   - СV та досягнення 
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Детальніше – в Інформації для експертів  

          на веб-сторінці конкурсу ERC  



Про успішні ERC проекти  

https://erc.europa.eu/projects-and-

results/erc-stories 
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Детальніше про ERC… 

Документи: 

 ERC Work Programme (публікується кожного року) 

 Information for Applicants (для кожного конкурсу) 

 

Підтримка: 

 Національний контактний пункт ERC: 

     mishchuk@imbg.org.ua 

 ERC сайт  https://erc.europa.eu/ 

 ERC Newsletter (e-mail розсилка) 
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ERC – умови отримання грантів 

 

ДЯКУЮ за УВАГУ! 

 
mishchuk@imbg.org.ua 
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