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«Горизонт 2020» 
 Програма Європейського Союзу   

«Горизонт 2020» розпочалася 2014 року 
та розрахована на 7 років (2014-2020 рр.). 

 Програма орієнтована на підтримку 
дослідницької та інноваційної діяльності в 
усіх сферах суспільного життя – від 
фундаментальних наук до впровадження 
інновацій в реальний сектор економіки. 

 Загальний обсяг фондів програми 
становить 80 млрд євро. 

 



«Горизонт 2020» 
 Асоційована участь України в програмі «Горизонт 

2020» передбачає фінансовий внесок, сплата якого 
забезпечить участь українських науковців в заходах 
програми, фінансування їх науково-дослідних 
проектів, передачі обладнання тощо. 

 Загальна сума визначеного внеску України для 
участі в програмі становить 35,5 млн євро, але ЄС 
запропонував 95-відсоткову знижку.                 

 Окрім того, сплата Україною першого внеску за 
2015 рік перенесена на період з 2016 до 2020 р., а 
ця сума розподілена на наступні роки участі України 
в програмі «Горизонт 2020». 

 

  

 



Що можуть отримати  українські вчені від 
програми «ГОРИЗОНТ 2020»? 

фінансування;   

мобільність;  

обладнання; 

публікації; 

досвід; 

розповсюдження технологій. 

 



 Програма «ГОРИЗОНТ 2020» об’єднує:  

 Рамкову програму з досліджень та 

інноваційного розвитку (РП); 

 Рамкову програму конкурентоспроможності 

та інновацій (СІР);  

 Європейський інститут інновацій та 

технологій (ЕІТ). 



3-компонентна структура 

програми «ГОРИЗОНТ 2020» 

Передова наука 
(Excellent 
Science) 

Соціальні 
виклики 

(Societal 
Challenges) 

Лідерство у 
промисловості  

(Industrial 
Leadership)  



Підвищення рівня досконалості 
європейської наукової бази та 
підтримка стабільності досліджень 
світового рівня для забезпечення 
довготривалої 
конкурентоспроможності Європи. 
 

1. Передова наука 



1. Передова наука 

Ініціативи: 

Європейська дослідницька рада (ERC) 

Майбутні технології (FET) 

Дії Марії Склодовської-Кюрі 

Дослідницькі інфраструктури 



1. Передова наука  
Ініціатива – Європейська дослідницька рада (ERC) 

 Європейська Дослідницька Рада (European Research Council – ERC) – 

підтримує творчі та інноваційні дослідні ідеї у всіх областях знань. Високо 

ціняться проекти міждисциплінарні, з високим рівнем наукового ризику, що 

призводять до важливих відкриттів і проривних результатів. Класичний поділ 

на фундаментальні і прикладні дослідження не має значення: дослідження 

повинно мати пізнавальний піонерський характер, перевищувати поточні межі 

знань (frontier research). 

 

 Бюджет в розпорядження ERC в Horyzont 2020 становить бл. 12,8 млрд. євро. 

 

 ERC фінансує кілька видів наукових грантів: 

• ERC Starting Grant – для дослідників-початківців, що 2-7 років після 

докторантури: до 1,5 млн євро для реалізації проекту до 5 років, 

• ERC Consolidator Grant – для вчених на порозі дослідницької незалежності, 7-12 

років після докторантури: до 2 млн євро для проекту до 5 років,  

• ERC Advanced Grant – для досвідчених дослідників, з визнаними науковими 

досягненнями: до 2,5 млн євро для проекту до 5 років. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Європейська дослідницька рада (ERC) 

 Європейська Дослідницька Рада (European Research Council – ERC) 

 За допомогою проекту можна покрити всі необхідні витрати: заробітну плату для 

лідера і членів команди, дослідження, обладнання (відповідно до зносу і 

амортизації), реагенти, поїздки, публікації, оплати конференційні, зовнішні 

замовлення і т.д., а також непрямих витрат приймаючої організації. 

 Проекти ініціюються самими вченими, і здійснюється під керівництвом лідера 

(Principal Investigator). Лідер може працювати самостійно (що трапляється вкрай 

рідко) або створити команду, в залежності від наукової області та специфіки 

проекту. Як лідер, так і члени команди можуть прибути з будь-якої 

країни світу. 

 

 Проекти здійснюються в обраній керівником приймаючій установі, яка повинна 

знаходитися в одній з країн ЄС або країн, пов'язаних з програмою 

Горизонт 2020 г. Для вчених, що працюють в цих країнах, це може бути 

материнська установа. 

 

 Єдиним критерієм є якість наукового проекту, розбита на дві складові: 

особистість і досягнення лідера, а також наукова цінність ідеї. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Європейська дослідницька рада (ERC) 

 Європейська Дослідницька Рада (European Research Council – ERC) 

 ERBN фінансує також два додаткове види проектів:  

• для виконавців вищезгаданих дослідницьких грантів – Proof of Concept 

Grant – для комерціалізації результатів досліджень, проведених в проекті 

ERBN (до 150 000 евро), 

• координація та підтримка дій – Coordination and Support Actions – проекти 

для реалізації завдань, окреслених Науковою Радою. 

 

 Оголошення про поточний та найближчий набір знаходяться на сайті: 

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-

projects,   

 а також  

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.h

tml. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Дії Марії Склодовської - Кюрі (6 162 млн. євро) адресовані установам, що діють у 

сфері наукових досліджень та інновацій, тобто університети, науково-дослідні інститути і 

підприємства та інші організації сектору B+R зацікавленого у розвитку людських ресурсів за 

рахунок: 

• прийняття дослідників з усього світу, 

• висилання дослідників до іноземних установ і 

• обмін науковим, технічним та керівним персоналом між установами-партнерами, які беруть 

участь в проекті. 

 Крім того, дії MSCA пропонують окремим дослідникам можливість проводити дослідження і 

брати участь в професійній підготовці, як в академічному, так і неакадемічному секторі, 

котра поглиблює науково-дослідні знання і навички та підтримує розвиток професійної 

кар'єри. 

 Учасники індивідуальні (інші установи з академічного і неакадемічного сектору): 

 Вчені, кожної національності, що мають право на отримання гранту MSCA та особи, які 

мають вищу освіту і можуть отримати ступінь доктора (мають ступінь магістра або його 

еквівалент). На момент подачі заявки на отримання гранту вони не мусять працювати на 

основі трудового договору, а їх участь в різних видах діяльності MSCA залежить від 

тривалості наукового стажу, яка також визначає розмір винагороди: 

• починаючі науковці – до 4 років стажу після отримання титулу магістра, 

• досвідчені науковці – ступінь доктора або більше 4 років наукового стажу після отримання 

титулу магістра. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Загальні характеристики програми:  

• напрямки досліджень і наукові теми пропонуються установами і вченими, що подають 

заявки, а проекти оцінюються в рамках кількох тематичних блоків; складені проекти 

можуть стосуватися всіх галузей знань, за винятком тих, які охоплює Трактат 

EURATOM; 

• головним принципом є мобільність: міжнародна (перетин національних кордонів) і 

секторна (академічний сектор <-> позаекономічний сектор). Вчені повинні виконувати 

правило мобільності, в котрому йдеться про те, що вони не можуть реалізувати грант в 

країні, де вони перебували більш ніж через 12 місяців протягом останніх трьох років до 

дати закриття даного конкурсу (винятки для грантів індивідуальних) або набору (інші 

види MSCA, виняток для RISE); 

• заходи MSCA фінансуються на ІНШІЙ основі, ніж прийнято для H2020. Бюджети 

створюються автоматично на основі кількості особо-місяців, на які приймаються на 

роботу відряджені вчені, відповідно до прийнятої ставки Європейської Комісії за 

окремими категоріями витрат (тобто. unit costs). Фінансування включає в себе: 

- зарплати та відрядження вчених, 

- витрати на дослідження, організації та / або конференції, курсів, 

- кошти управління і непрямі витрати; 

• країни, пов'язані з H2020 (Associated Countries) беруть участь в MSCA на тій же основі, 

що і держави-члени ЄС. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Типи проектів: 

• Інноваційна підготовка дослідників: проекти тривалістю до 4-х років приймаються 

консорціумом установ, які потім у відкритих і прозорих конкурсах (опублікованих між 

іншим на порталі EURAXESS - http://ec.europa.eu/euraxess) використовують 

дослідників - початківців протягом 3 до 36 місяців. Проект може організовувати 

конференції, літні школи та спеціалізовані курси, відкриті для дослідників і установ за 

межами консорціуму.  

 Навчальні програми можуть бути реалізовані в рамках трьох типів проектів: 

• European Training Networks (ETN): принаймні 3 установи з 3-х різних держав-членів і / 

або пов'язаних з H2020, які пропонують спільну і комплементарну програму навчання, 

основану на індивідуальних дослідницьких проектах, реалізованих науковцями – 

початківцями.  

• European Industrial Doctorates (EID): принаймні 2 установи з двох різних країн і двох 

різних секторів, що пропонують докторантуру, в рамках якої докторант (аспірант) 

повинен провести принаймні 50% часу в неакадемічному секторі (акцент на участь 

підприємств). Один із закладів повинен мати право присуджувати ступінь доктора наук. 

• European Joint Doctorates (EJD): принаймні 3 установи з 3-х різних країн, уповноважених 

надавати ступінь доктора пропонують спільну програму докторантури і присудження 

спільного / подвійного докторського ступеня. Цей вид діяльності раніше реалізовувався  

в рамках програми ERASMUS. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Типи проектів: 

• Співфінансування регіональних, національних і міжнародних 

грантових програм, спрямованих на збільшення резерву і 

доступність грантів для підтримки розвитку кар'єри як початківців, так 

і досвідчених дослідників. Проект проводиться від 36 до 60 місяців 

однією організацією, розташованою в державі-члені ЄС або пов'язаною 

з H2020 і ґрунтується на додатковому фінансуванні з боку 

Європейської Комісії (10 млн євро / проект) існуючих або 

новостворених програм, спрямованих на міжнародне, міжгалузеве і 

міждисциплінарне дослідження, навчання та мобільність. Гранти 

можуть бути отримані на двох видах програм: 

- Doctoral Programmes – присвячена науковцям – початківцям, у тому 

числі докторантам (аспірантам), а також  

- Fellowships Programmes – направлена до досвідчених науковців. В 

H2020 Європейська Комісія допускає можливість до фінансування 

проекту MSCA із Структурних Фондів. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Типи проектів: 

• Обмін працівниками, зайнятими в галузі досліджень та інновацій 

(вченими, в тому числі докторантами (аспірантами) і управлінцями, 

адміністративними і технічними працівниками), що працюють в різних 

країнах і секторах, спрямований на обмін знаннями та ідеями, які 

призводять до появи нових рішень, продуктів і послуг, а також сприяють 

розвитку інновацій, поліпшенню рівня європейських досліджень та 

розвитку кар'єри співробітників, котрі беруть у цьому участь. 

Комплементарний максимум 4-річний  проект з досліджень та інновацій 

здійснюється консорціумом у складі не менше 3-х установ з 3 різних країн 

(в тому числі, принаймні двох держав-членів ЄС або пов'язаних з 

програмою H2020), що полягає на відрядженні співробітників на період від 

1 до 12 місяців до членів консорціуму. Працівник може бути відряджений, 

якщо пропрацював або був пов'язаний з материнською організацією 

щонайменше – 6 місяців. Реалізація проекту, на додаток до дослідницької 

та інноваційної діяльності, повинна також включати в себе організацію 

навчальних курсів і конференцій. 



1. Передова наука  
Ініціатива – Дії Марії Склодовської-Кюрі 

 Типи проектів: 

 Індивідуальні дослідницько-навчальні гранти, спрямовані на розвиток творчого та 

інноваційного потенціалу досвідчених дослідників через працю над індивідуальними 

дослідницькими проектами в академічних або неакадемічних (зокрема, в підприємствах) 

в Європі і / або за її межами, а також участь в конференціях і різних навчальних курсах, 

включаючи розвиток навичок і підвищення обізнаності, наприклад, в області передачі 

технологій, управління колективом, науково-дослідним або підприємницьким проектом. 

Угода про надання гранту завжди підписується між Європейською Комісією і установою 

держави-члена ЄС або пов'язаною з H2020. 

 Цей вид діяльності MSCA охоплює два типи проектів: 

• European Fellowships, які дозволяють реалізувати грант у межах від 12 до 24 місяців, в 

будь-якій країні ЄС або асоціації (основне правило мобільності). У цьому контексті, є 

також гранти, пов'язані з поверненням до дослідницької кар'єри після принаймні 12 

місяців перерви і гранти реінтеграційні, щоб дозволити вченим повернутися в Європу; 

• Global Fellowships пропонують можливість спочатку реалізувати грант в третій країні 

(на основі відрядження від 12 до 24 місяців, при виборі країни зобов’язує правило 

мобільності), за яким слідує обов'язкове 12-місячне повернення в Європу (правило 

мобільності не діє і можна реалізувати грант також у Польщі). В обох типах проекту ви 

можете планувати деякі із заходів в інших європейських установах неакадемічного або 

академічного сектору на основі відрядженння від 3-х до 6-ти місяців. 



2. Лідерство у промисловості 

Забезпечення основних інвестицій в 
ключові промислові технології, 
надання  європейським компаніям 
максимальної можливості 
подальшого розвитку, забезпечуючи 
їх достатнім рівнем фінансування 
 



Ключові технології 

 інформаційно-комунікаційні технології;  

нанотехнології;  

новітні матеріали;  

біотехнології;   

передові виробничі технології;  

космічні технології.  
 



Суспільні виклики, з широким 
спектром дослідницьких проектів від 
поліпшення якості транспорту, їжі, 
системи охорони здоров’я та безпеки 
до питань європейської ідентичності і 
культурної спадщини. 

3. Соціальні виклики 



3. Соціальні виклики 
Ініціативи: 

 Здоров’я та добробут 

 Безпека продуктів харчування, стале с/г, 
лісництво, водне господарство, прісна вод та     
біо-економіка 

 Безпечна, чиста та ефективна енергетика 

 Розумний, зелений та інтегрований транспорт 

Навколишнє середовище, клімат, 
ефективність ресурсів 

 Інноваційне та розумне суспільство 

 Безпечне суспільство 



Робоча програма «Горизонт 2020» на 2018-2020 рр.  

https://ec.europa.eu/programm
es/horizon2020/en/what-work-

programme 



Робоча програма «Горизонт 2020» на 2018-2020 рр.  



Робоча програма «Горизонт 2020» на 2018-2020 рр.  



Горизонт 2020 

https://ec.europa.eu/research/environment/
pdf/research_and_innovation_sc5_projects_

2014-2017a.pdf  



Summary of calls and projects per year 



Summary of calls and projects per year 

Grand Total                 226   1,271,805,329 1,642,344,337 



Summary of projects per  
type of action 



List of projects 





















Приклади підтриманих проектів 



Приклади підтриманих проектів 



Приклади підтриманих проектів 



https://ec.europa.eu/
programmes/horizon

2020/en/climate-
action-environment-
resource-efficiency-
and-raw-materials-
work-programme-
2018-2020#Article 

Проект робочої програми на 2018-2020 рр. за напрямом «Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» 



Проект робочої програми на 2018-2020 рр. за напрямом «Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» 



https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files
/h2020-sc5-2018-2020_09_15_2017_forprepublication.pdf 

Проект робочої програми на 2018-2020 рр. за напрямом «Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» 



Приклад конкурсу 



Приклад конкурсу 



Приклад конкурсу 



«Горизонт 2020» 
 Participant Portal – спеціальний портал для учасників, де ви 

знайдете інформацію про те, як підготувати заявку і подати 
заявку на фінансування наукових досліджень ЄС; як знайти 
конкурс і партнерів. Там ви знайдете інструменти, які 
дозволяють подати заявку, а потім підготувати звіт. 

http://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop

/en/home.html 



«Горизонт 2020» 
Національний портал 

http://h2020.com.ua/uk/ 



Вдячний за увагу! 

www.ncp.kpi.ua 

КОНТАКТИ 

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 6, кім. 2  

Національний контактний пункт за напрямом      
«Клімат та ефективність використання ресурсів, 

включаючи сировинні матеріали» 

тел./факс: +38 050 29-28-143 

e-mail: ogo55@ukr.net 

 

 

mailto:ogo55@ukr.net

