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Більшість проектів у програмі Горизонт 2020 є проектами по 

співпраці, де головною умовою є мінімум три партнери з трьох 

різних країн-членів ЄС або асоційованих країн. Для пошуку 

партнерів існує кілька служб, які допоможуть знайти організації, що 

мають намір брати участь у проектах, а також дають можливість 

опублікувати ваші пропозиції по співпраці. 

Також можна подати проектну пропозицію від індивідуального 

дослідника, групи науковців або організації. Такі гранти 

фінансуються у рамках Європейської дослідницької ради (European 

Research Council (ERC) та заходів Марі Склодовської-Кюрі (Marie 

Skłodowska-Curie actions (MSCA), представники малих та середніх 

підприємств беруть участь у спеціальному інструменті для МСП. 

Головним джерелом інформації щодо пошуку партнерів є Он-

лайн посібник Г2020, де у розділі Find partners or apply as individual 

можна знайти будь-які дані щодо служб пошуку партнерів та інших 

умов участі. 

Щоб знайти сторінку Посібника потрібно вийти на сайт Порталу 

для учасників у розділ How to participate - 

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

/index.html#. Біля розділу ≪Крок 2 – Пошук партнерів для проекту 

або подача проектної пропозиції від індивідуального дослідника≫ 

знаходиться лінк на Он-лайн посібник Г2020. 

 

 

Хто може подавати проектні пропозиції? 

Будь-яка фізична або юридична особа (компанія, дослідна 

організація, університет, тощо), незалежно від місця створення або 

проживання. Особа повинна володіти оперативними та 

фінансовими можливостями для виконання завдань проекту. 



Проекти з багатьма партнерами чи індивідуальні. 

Більшість проектів по співпраці передбачають консорціум з 

щонайменше трьома різними партнерами з трьох країн. Однак, 

існує ряд можливостей для індивідуальних досліджень: 

 Європейська дослідницька рада – підтримка передових 

індивідуальних досліджень або груп дослідників; 

 Заходи Марі Склодовської-Кюрі – підтримка мобільності 

науковців. Окрім фінансування, дослідники отримують можливість 

стажування закордоном для розвитку наукової кар’єри; 

 Інструмент для МСП – підтримка як індивідуальних МСП, так і 

груп МСП, які мають намір проводити інноваційні дослідження на 

світовому рівні для світового ринку. 

 

Які країни отримують фінансування? 

Юридичні особи, розташовані у наступних країнах, отримують 

фінансування у Горизонт 2020: 

 Країни-члени ЄС, включаючи їх позаматерикові території; 

 Асоційовані країни. Повний перелік асоційованих країн можна 

знайти за адресою 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma

nual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf; 

 Треті країни. Повний перелік третіх країн та їх умов участі 

можна знайти за адресою 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_

2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countriesrules_en.pdf; 

 Організації, що становлять міжнародний європейськийінтерес. 

 

Юридичні особи, які не зазначені у вищевказаних списках, і 

міжнародні організації можуть отримати фінансування у тому 

випадку, якщо це чітко вказано у відповідній робочій програмі або 

конкурсі. Більше того, вони можуть отримати фінансування у 

рамках двосторонньої науково-технологічної угоди або іншого 

документу, підписаного між ЄС та третьою країною\міжнародною 

організацією. 

Щодо участі третіх країн також ознайомтеся з розділом 

≪Міжнародне співробітництво≫ в Он-лайн посібнику Г2020. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countriesrules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countriesrules_en.pdf


Пошук партнерів. 
Існує низка служб для пошуку партнерів, наданих 

Національними контакними пунктами (НКП), CORDIS і т.д. Нижче 

знаходяться служби, які, окрім пошуку партнерів, також дають 

можливість опублікувати власний профайл. Декілька мереж 

тематичних НКП надають інформацію щодо можливих партнерів, а 

також актуальних пропозицій партнерства: 

 

Служба пошуку партнерів CORDIS 

Одна з найбільших баз даних. Знаходиться за адресою 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home. 

На стартовій сторінці одразу вказано кількість партнерських 

профайлів, пропозицій партнерства, наукових груп, тощо. 

 

 
 

Можна знайти партнера по назві організації або пріоритету 

досліджень, вказавши це у стрічці пошуку. Після введення назви чи 

пріоритету натискаєте Search (Пошук). Також можна провести більш 

глибокий пошук за словом чи конкретною фразою. Для цього 

натискаєте Query more with an advanced search. 

 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


  
Для створення профайлу потрібно пройти процедуру реєстрації 

на сайті та отримати власний логін і пароль. Для зміни інформації у 

вже існуючому профайлі, потрібно лише зайти на сайт під своїм 

логіном і паролем у відповідній формі. 

 

Служба пошуку партнерів Idealist 

База даних, створена мережею НКП у напрямку Інформаційні і 

комунікаційні технології (ІКТ), однак профайли не обмежуються 

лише пріоритетом ІКТ. Інформацію на сайт щодо пошуку партнерів 

надає місцевий Контактний пункт, тому всі дані перевіряються, 

уточнюються, оновлюються. Знаходиться за адресою 

http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch. На стартовій 

сторінці одразу відкривається форма для введення параметрів 

пошуку: назва проектної пропозиції, код конкурсу, схема 

фінансування, країна, схема оцінки пропозиції, ключові слова, 

тощо. 

 
 

Служба пошуку партнерів за пріоритетом Нанотехнології, 

нові матеріали та нові технології виробництва 

База даних створена мережею НКП за пріоритетом 

Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології та нові технології 

виробництва. Веб-служба головним чином фокусується на відкритих 

http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch


конкурсах Горизонт 2020 за вищезазначеними пріоритетами. 

Служба надає можливість не лише продивитися профайли 

можливих партнерів (без реєстрації), але й опублікувати власний 

профайл або пропозицію партнерства після реєстрації. Знаходиться 

за адресою https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php. 

Щоб продивитися профайли можливих партнерів у розділі 

Search for partner entries слід заповнити відповідну форму з 

параметрами пошуку: вид конкурсу, категорії, підкатегорії, тема, 

тип партнера і його роль у проекті. 

 

 
 

В підрозділі Type є два види пропозицій: 

 Партнерські пропозиції (Partner Offer) – дослідники, які 

пропонують свої дослідження та досвід і котрі прогнуть до співпраці 

в майбутніх консорціумах 

 Пошук партнерів (Partner Search)- Дослідники або 

консорціуми з певними ідеями проекту, які шукають майбутніх 

партнерів проекту для консорціуму 

Для публікації партнерської пропозиції слід зареєструватися на 

сайті, заповнивши відповідну форму, або зайти на сайт під власним 

логіном і паролем. 

В керівництві користувачаuser manual знаходиться 
детальна інформація про всі аспекти використання сервісу.  

https://www.nmp-partnersearch.eu/lw_resource/datapool/_items/item_4/nmp_team_psf_120711.pdf


 
 

Служба пошуку партнерів Fit for Health 

База даних створена за участю мережі НКП за пріоритетом 

Здоров’я. Служба надає послуги не лише пошуку партнерів, але й 

розвитку стратегії підготовки проектної пропозиції, її 

запровадження, використання і поширення. Знаходиться за 

адресою http://www.fitforhealth.eu/. 

Будь-яка діяльність на сайті (чи то подання партнерської 

пропозиції, чи то власне перегляд профайлів партнерів) вимагає 

обов’язкову реєстрацію. 

 
 

Служба пошуку партнерів Ініціативи інноваційної 

медицини 

Новостворена служба у рамках Ініціативи інноваційної 

медицини для організацій, зацікавлених у розвитку новітніх 

медичних препаратів. Ініціатива надає підтримку дослідницьким 

проектам та розбудовує експертну мережу для розвитку 

фармацевтичних інновацій. Також є можливості для МСП, 



наприклад для підприємств інноваційних біотехнологій. 

Знаходиться за адресою https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst.  

Для створення власного профайлу на сайті потрібно пройти 

процедуру реєстрації у розділі Partner registration form (під номером 

1 на малюнку), або ж зайти під власним логіном і паролем у розділі 

Partner login form (під номером 2 на малюнку). Реєстрація займає 

кілька хвилин, потрібно лише заповнити відповідну форму. 

 

 

 

 
Реєстрація займає кілька хвилин, потрібно лише заповнити 

відповідну форму. 

 

База даних Європейської мережі підприємств 

Європейська мережа підприємств постійно публікує велику 

кількість профайлів міжнародних компаній і дослідницьких 

організацій, ідентифікуючи відповідних партнерів, для 

двостороннього бізнесу, інноваційного і технологічного 

співробітництва. Знаходиться за адресою 

http://een.ec.europa.eu/services/going-international. 

База даних містить наступні види профайлів: 

 Дослідні і технологічні пропозиції для подальшого розвитку 

існуючих технологій; 

 Дослідні і технологічні запити для доповнення продукту на 

стадії розробки; 

 Профайли пошуку партнерів для участі у проектах - 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSi

mpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

 

 

https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799


 
 

База оновлюється щотижнево, усі профайли публікуються 

анонімно. Процедура пошуку партнерів відбувається за 

безпосередньої участі місцевого офісу мережі, куди слід надіслати 

заповнену форму. У розділі Enterprise Europe Network branch 

знаходиться список усіх представництв мережі, включаючи Україну. 

Представники Європейської мережі підприємств в Україні: 

• Торгово-промислова палата України 

(http://www.ucci.org.ua/home.html); 

• Український фонд підтримки підприємництва 

(http://www.ufpp.gov.ua/); 

• Інноваційно-технологічна група (http://innovtec.com.ua/); 

• Інститут фізики НАНУ (http://www.iop.kiev.ua); 

• Київський національний університет технологій і дизайну 

(http://www.knutd.com.ua); 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(http://www.univ.kiev.ua); 

• Київський міський центр з інвестицій та розвитку 

(http://www.investkyiv.gov.ua/ua/). 

 

Портал EURAXESS. 

Портал пропонує майже 10000 зареєстрованих організацій, 

близько 3000 відкритих вакансій, більше 30000 зареєстрованих 

науковців, майже 14000 автобіографій науковців за всіма 

науковими пріоритетами 

http://www.investkyiv.gov.ua/ua/


 
 

У тому випадку, якщо ваша організація бере участь у програмі і 

є можливість відкрити додаткові вакансії, можна знайти 

кваліфікованих дослідників на порталі EURAXESS. Топ-5 країн, що 

пропонують вікриті вакансії: Великобританія, Нідерланди, 

Німеччина, Хорватія, Польща. 

Пошук на порталі можна провести за кількома напрямками: 

країна, галузь досліджень або за конкретними ключовими 

словами.  

Реєстрацію можна пройти, натиснувши Login у верхньому 

правому кутку; вона передбачає можливість створення власної 

сторінки- біографії, залишити об’яву про відкриту вакансію, тощо.  

Сайт Порталу: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 

 

Асоціація учасників програми дій Марі Склодовської-Кюрі 

Новостворена міжнародна неприбуткова організація, участь у 

якій є безкоштовною. Асоціація відкрита для теперішніх та 

колишніх учасників програми Марі Склодовської-Кюрі. Портал 

асоціації є головною платформою для спілкування між учасниками; 

це канал для: 

 Створення і підтримки груп людей зі спільним досвідом і 

інтересами 

 Забезпечення віртуальних зустрічей і засобів для співпраці, 

дискусій, обміну знаннями, тощо 

За умови реєстрації на порталі доступні наступні служби: 



 Фінансування: асоціація пропонує можливості отримання 

фінансування для розвитку і розширення асоціації за вашої 

ініціативи 

 Директорія: можливість знайти дослідника через он-лайн 

директорію, або пошук членів на певній території через маповий 

пошук он-лайн. Постійно оновлюйте свій профайл, щоб з вами 

можна було оперативно зв’язатися 

 Групові заходи: в асоціації створено кілька тематичних робочих 

груп, а також місцевих робочих груп. Учасники також можуть 

створити або приєднатися до певних он-лайн груп для обговорення 

спільних інтересів 

 Новини: на порталі створено сторінку новин та сторінку про 

відкриті конкурси. Сторінка заходів дозволяє передивитися 

календар з запланованими заходами, а також додавати свої заходи. 

Також можна отримати підписку на он-лайн бюлетень. 

 
 

 Можливості працевлаштування: сторінка вакансій пропонує 

інформацію щодо відкритих вакансій по всій Європі. 

Ці служби є лише початком, портал буде доопрацьовано. Для 

реєстрації на порталі потрібно заповнити он-лайн форму, де вказати 

ваші ім’я, прізвище, електронну адресу, номер гранту у програмі 

Марі Склодовської-Кюрі (або його акронім), науковий пріоритет (або 

назву стипендії). Детальніше про Асоціацію: 

https://www.mariecuriealumni.eu/home 

 

Research Executive Agency 

Research Executive Agency (REA) – організація, відповідальна за 

впровадження програми Дії Марі Склодовської-Кюрі. REA 

https://www.mariecuriealumni.eu/home


проводить менеджмент майже половини всіх європейських грантів, 

а також надає підтримку у відборі проектних пропозицій для 

надання фінансування. Створене Європейською комісією, Агентство 

має на меті максимізувати ефективність і внесок європейських 

досліджень та інновацій. 

Головні завдання Агентства: 

 Надання ефективної підтримки заявникам, грантоотримувачам 

та незалежним експертам; 

 Встановлення тісного контакту з кінцевими бенефіціарами. 

REA робить практичний внесок у досягнення цілей 

Інноваційного союзу, флагманської ініціативи ЄС, що є частиною 

стратегії Європа 2020. 

 

 
Детальніше про Агентство: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm 

 

Мережа LinkedIn 

LinkedIn — соціальна мережа для пошуку і встановлення 

ділових контактів. У LinkedIn зареєстровано понад 85 мільйонів 

користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн. 

Сайт представлений англійською, французькою, російською мовами 

та інш. (української на сьогоднішній день - немає). 

 

http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm


 
 

LinkedIn надає можливість зареєстрованим користувачам 

створювати і підтримувати список ділових контактів. Контакти 

можуть бути запрошені як з сайту, так і ззовні, проте LinkedIn 

вимагає попереднє знайомство з контактами. У випадку, коли 

користувач не має прямого зв'язку з контактом, він може бути 

представленим через інший контакт. 

Користувачі LinkedIn можуть використовувати список контактів у 

різних цілях: 

 Бути представленими через існуючі контакти і розширювати 

зв'язки; 

 Здійснювати пошук компаній, людей, груп за інтересами; 

 Публікувати професійні резюме і здійснювати пошук роботи; 

 Рекомендувати і бути рекомендованими; 

 Публікувати вакансії; 

 Створювати групи за інтересами. 

 

Платформа incrEAST 

incrEAST - універсальна інформаційна платформа для вчених, 

дослідницьких організацій, стратегічно зацікавлених сторін і 

компаній з країн-членів ЄС та асоційованих країн, і з країнами 

Східного партнерства, Середньої Азії та Росії, які прагнуть або вже є 



активними акторами вміжнародному співробітництво в галузі 

науки, технології та інновації. 

 

 

incrEAST забезпечує  

 детальну і саму нову інформацію про політичному розвитку 

дослідної роботи та технологій в цільових країнах, 

 інформацію про спільні проекти, програми та партнерських 

організаціях, 

 контактну інформацію для місцевих фахівців 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі виникнення питань звертайтесь до ЦНТЕІ Б-407 або 

на пошту internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua 

до Кондрахової Дар’ї Миколаївни 

 

 

Посібник створено за матеріалами Національного інформаційного центру зі 

співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій 

mailto:internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua

