
Відкриті конкурси за напрямом «Здоров’я, демографі-
чні зміни та добробут» у 2017 році 

 

 Кінцевий термін подачі заявок 14 березня 2017 року 

SC1-PM-16–2017: In-silico trials for developing and assessing 

biomedical products (In-silico випробування для розроб-

ки та оцінки біомедичних продуктів) 

SC1-PM-17–2017: Personalised computer models and in-silico 

systems for well-being (Індивідуальні комп’ютерні 

моделі і in-silico системи добробуту) 

SC1-PM-19–2017: PPI for uptake of standards for the exchange 

of digitalised healthcare records (PPI для покращення 

стандартів обміну цифровим форматом записів ве-

дення хвороб) 

 

 Кінцевий термін подачі заявок 11 квітня 2017 року 

SC1-PM-03–2017: Diagnostic characterisation of rare diseases 

(Діагностичні характеристики рідкісних 

захворювань) 

SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medi-

cine (Клінічні дослідження регенеративної медицини) 

SC1-PM-20-2017: Development of new methods and measures 

for improved economic evaluation and efficiency measures in 

the health sector (Розробка нових методів і заходів 

щодо поліпшення економічної оцінки ефективності 

заходів в секторі охорони здоров’я) 

SC1-HCO-03–2017: Implementing the Strategic Research 

Agenda on Personalised Medicine (Реалізація Стратегіч-

ної Ініціативи щодо персоналізованої медицини) 

SC1-HCO-07–2017: Global Alliance for Chronic Diseases 

(GACD) (Глобальна спільна ініціатива по хронічним 

захворюваннням (GACD)) 

SC1-HCO-08–2017: Actions to bridge the divide in European 

health research and innovation (Дії, спрямовані на подо-

лання розриву в європейських дослідженнях здоров’я 

та інновацій) С
у
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Корисні посилання 

 

  

Офіційний сайт програми «Горизонт 2020»: 

http://ec.europa.eu/programmes/

horizon2020/ 

  

 

Портал учасника програми «Горизонт2020» 

https://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/home.html 

 

Інформаційний портал програми 

«Дії Марії Склодовської Кюрі» 

 http://ec.europa.eu/research/

mariecurieactions/index_en.htm 

 

Національний портал програми «Горизонт 

2020»: http://h2020.com.ua/uk/  

 

Сайт Національного Контактного Пункту 

програми «Горизонт 2020» «Здоров’я, демо-

графічні зміни та добробут»: 

http://horizon2020.sumdu.edu.ua 

 

  

Консорціум IncoNet «Східне партнерство» 

http://www.inco-eap.net/ 

 

Інформаційний портал CORDIS: 

http://cordis.europa.eu 

 

Портал Fit for Health 2.0 

http://www.fitforhealth.eu 

 

The European Technology Platform for      

Nanomedicine  

http://www.etp-nanomedicine.eu/public 

Національний Контактний Пункт при   

Сумському державному університеті  

 

 

«Здоров’я, демографічні  

зміни та добробут»  

Матеріали надруковано за підтримки Міністерства освіти і науки України 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
http://h2020.com.ua/uk/
http://horizon2020.sumdu.edu.ua
http://www.inco-eap.net/
http://cordis.europa.eu
http://www.fitforhealth.eu
http://www.etp-nanomedicine.eu/public


4.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. 

 
5. Що таке консорціум і які мінімальні вимоги до його 

складу?  
 

Консорціум - це науковий колек-
тив, який здійснює роботу з напи-
сання заявки і виконання проекту 
Більшість проектів по співпраці пе-
редбачають консорціум з щонаймен-
ше трьома різними партнерами з 
трьох країн. Однак, існує ряд можли-
востей для індивідуальних дослі-
джень:Європейська дослідницька 
рада; Дії Марі Склодовської-Кюрі; 
Інструменти для МСП.  

 
6. Де і яким чином я можу знайти європейських партне-

рів для створення консорціуму? 
 
Пошук партнерів (консорціуму) може зайняти від одного мі-

сяця до одного року в залежності від теми досліджень та актив-

ності пошуків. Зазвичай знайти партнера, коли конкурс уже 

оголошений, досить важко, за винятком випадків, коли за умо-

вами конкурсу виділені явно «пріоритетні країни», і тоді євро-

пейські партнери самі проявляють ініціативу в пошуку. 

       Для підготовки відповідного 

проекту й формування консорціу-

му краще починати пошук відразу 

після того, як оголошено робочу 

програму, в якій зазначені тема-

тики проектів, що будуть підтри-

мані. 

По-перше можна використовува-
ти базу по проектам Рамкової програми «Горизонт 2020» 
http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/ 

Також можна скористатися електронною службою пошуку 
партнерів Інформаційного порталу CORDIS - база містить анке-
ти, заповнені потенційними партнерами по проектам https://
cordis.europa.eu/partners/web/guest 

Також Ви можете скористатися своїми власними зв'язками і 
контактами з європейськими організаціями, і запропонувати 

своїм колегам стати координаторами проектів з Вашою уча-
стю. У кінці нашої брошури приведені деякі корисні поси-
лання, що допоможуть Вам під час пошуку партнерів. 

 
7. Організації якого типу можуть входити до складу 

консорціуму? 
 

До складу наукового консорціуму можуть входити: 

 міжнародні організації та наукові центри, 

 науково-дослідні інститути, 

 вищі навчальні заклади, 

 промислові компанії, 

 малі і середні підприємства. 
 
8. Що являє собою заявка? 
 

Заявка складається з двох частин - 
частина А та частина В. Частина А є 
адміністративною і включає в себе 
контактну інформацію про координа-
тора і членах консорціуму, характери-
стику учасників, інформацію про схе-
ми фінансування.  

Частина В включає в себе опис науково-технічних характе-
ристик проектної пропозиції. У частині В наведено доклад-
ний план виконання проекту з описом запланованих робіт 
на етапах, проміжні цілі, поділ робіт між партнерами проек-
ту, бюджет проекту. Також важливо надати інформацію про 
передбачуваний ефект від реалізації проекту. 

 
9. Чи можу я стати експертом Рамкової програми 
«Горизонт 2020»? 

 

      Для того щоб стати експертом Рамко-
вої програми «Горизонт 2020» необхідно 
зареєструватися в якості експерта на сайті 
Програми http://ес.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/experts/
index.html 
Більш детальну інформацію Ви можете 
знайти на офіційному сайті Рамкової про-

грами «Горізонт2020» http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/what-horizon-2020 

Найбільш поширені запитання про участь у  
конкурсах Рамкової програми ЄС  

«Горизонт 2020»  

 

 

 

1. Що дає участь у проектах українським вченим? 
 

Участь у конкурсах Рамкової програми ЄС 
«Горизонт 2020» надасть Вам можливість: 

 набути досвіду роботи в міжнародному консорці-
умі, 

 поширити інформацію про свою організацію в 
Європі і продовжити роботу з учасниками консо-
рціуму в інших міжнародних проектах, 

 придбати нові знання і зв'язки,  

 обмінятися досвідом з вченими з компаній і нау-
кових організацій, працюючих в суміжних тема-
тиках, 

 отримати доступ до нової інформації, новим на-
прямками і технологіям, 

 оцінити рівень власних розробок. 
 
2. Яка величина бюджету напряму «Здоров'я, 
демографічні зміни та добробут» ? 
 

На весь термін реалізації Рамкової програми 
«Горизонт 2020» запланований бюджет напряму 
«Здоров'я, демографічні зміни та добробут» стано-
вить 7,257 млрд. євро. Протягом перших двох років 
реалізації Рамкової програми «Горизонт 2020» (2014-
2015 рр.), ЄС інвестувало в дослідження по даному 
напрямку близько 1,2 млрд. євро. На 2016-2017 рр. 
бюджет склав 685 млн. євро. 
 
3. Які основні тематики досліджень включає в 
себе напрямок «Здоров’я, демографічні зміни та 
добробут»? 
 

У рамках напряму «Здоров’я, демографічні зміни та 
добробут» умовно можна виділити три основні бло-
ки проектів: 

 Проекти, орієнтовані на вирішення загальноме-
дичних завдань, 

 Проекти, орієнтовані на розробку нових діагнос-
тичних і терапевтичних підходів і нових техноло-
гій, 

 Проекти, орієнтовані на персоналізовану меди-
цину. 

Наші контакти: 

Керівник НКП:  Погорєлов Максим Володимирович 

Тел. + 38 0542 687869, Факс +38 0542 334049 

E-mail: h2020@sumdu.edu.ua 

Site: http://horizon2020.sumdu.edu.ua  
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