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Компоненти рамкової програми 

Горизонт 2020 

Компонент 1 

Передова наука 

(Pillar I: Excellent 

Science) 

Компонент 2 

Індустріальне 

лідерство (Pillar II: 

Industrial Leadership) 

Компонент 3 

Відповідь на 

соціальні виклики 

(Pillar III: Societal 

Challenges) 

 
Європейська Рада 

досліджень  

(European Research 

Council ) 

 

Майбутні і нові 

технології 

(Future and Emerging 

Technologies) 

 
Дії Марії Кюрі для 

розвитку навичок, 

навчання та кар’єри 

(Marie Curie Actions ) 

 

Об’єднаний 

дослідницький центр 

(Research Infrastructures ) 

  

  
 

Лідерство в індустріальних 

технологіях з підтримкою 

(Leadership in enabling and 

industrial technologies) 

 

Нанотехнології 

(Nanotechnologies, advanced 

materials, biotechnology, and 

advanced manufacturing and 

processing) 

 

Новітні матеріали  

(Advanced materials) 

 

Біотехнології (Biotechnology) 

 

Інноваційні та конкурентні 

виробничі технології  

 

Космічна галузь (Access to 

risk finance) 

Здоров’я, демографічні 

зміни та добробут 

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

health/index_en.html 

 

Безпечна, чиста та 

ефективна енергетика 

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

energy/index_en.cfm 

 

Розумний. зелений та 

інтегрований транспорт 

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

transport/index_en.htm 

 

Навколишнє середовище, 

клімат, ефективність 

ресурсів та сировини 

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

environment/index_en.cfm 

 

та інш. 
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Види проектів 

Науково-інноваційний проект (Research and Innovation Action ) - включає 

діяльність зі створення нових знань та/або дослідженню можливостей 

використання нових технологій, процесів, продуктів, послуг або рішень.  

Проект може включати проведення фундаментальних або прикладних 

досліджень, розробку та інтегрування технологій, створення та тестування 

прототипів (макетів) в лабораторних чи наближених до реальних умовах.  
 

Інноваційний проект (Innovation Action) - підтримує діяльність, безпосередньо 

спрямовану на створення нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів 

або послуг.  

Проект може включати створення прототипу, випробування, демонстрацію, 

створення дослідного зразка, апробацію продукту і створення ринкового зразка.  

Передбачається розв’язок вузьких завдань, пов’язаних з дослідженнями і 

розробками. 

 

Проект з координації та підтримки (Coordination and Support action) - може 

включати заходи щодо стандартизації, поширення інформації, підвищення рівня 

обізнаності, а також з взаємодії, створенні і підтримки мереж. Проект може 

включати технічні розробки для нових інфраструктур та вирішення супутних 

завдань, пов’язаних з стратегічним плануванням, налагодженню зв'язків та 

координацією між програмами. 

 



Бізнес Проекти для підприємств середнього і малого бізнесу(тип SME 

Instrument) - Проекти спрямовані на всі типи підприємств середнього і малого 

бізнесу, які мають наміри розвиватися, рости і інтернаціоналізуватися. 

В проектах типу SME Instrument (Етап1) фінансується оцінка здійсненності для 

перевірки життєздатності пропонованої концепції.  

В проектах типу SME Instrument(Етап2) фінансується демонстрація, випробування, 

створення прототипу, дослідного зразка, масштабування продукту, проектування і 

створення ринкового зразка. 

Проекти типу SME Instrument(Етап3) сприяють отриманню доступу до державного та 

приватного капіталу.  

Проекти обміну (тип MSCA –Marie Sklodowska-Curie actions) 

Проекти спрямовані на фінансування міжнародних дослідницьких спільнот в 

державному та приватному секторі, навчання дослідницького персоналу, обмін 

кадрами. 

Орієнтовні  об'єми фінансування окремих типів проектів 

Типи проектів Розмір фінансування об’єктів, млн євро 

Енергетика Клімат Здоров'я 

Науково-інноваційний 

проект (RIA ) 

1,5-5 2-15 2-20 

Інноваційний проект (IA)  3-40 2-10 2-3 

Проект з координації та 

підтримки (CSА)  

1-2 1-3 1-3 



Проекти типу RIA та IA 

Innovation Action (IA) 
 

 

 Що фінансується:  

o створення та удосконалення 

продуктів і технологій  

o створення, випробування і 

    демонстрація прототипу 

o апробація продукту / 

технології 

 

 Учасники: мінімум 3 

юридичні особи з країн-членів 

ЄС або асоційованих країн 

 

 Об’єм фінансування: 

70% + 20% (для ВНЗ – 

100%+20%) 

Research & Innovation 

Action (RIA) 
 

 Що фінансується: 

o дослідження (прикл. + фунд.) 

o розробка технологій 

o створення та випробування 

невеликорозмірних 

прототипів 

 

 Учасники: мінімум 3 

юридичні особи з країн-членів 

ЄС або асоційованих країн 

 

 Об’єм фінансування: 

100% + 20% 

 

 

 



Генерація 
ідеї та 
пошук 

партнерів 

Підготовка 
проекту 

Оцінка 
Підписання 

GA 

Послідовність дій для отримання гранту 

Оголошення про 

початок 

конкурсу 

Закриття 

конкурсу 

Старт  

проекту 

3-5 місяців 3-5 місяців 3 місяці 



Схеми подачі проектів 

Двоступенева  
 

Підготовка короткого проекту 

 

 

Подача проекту – 1 етап 

 

 

Оцінка – 1 етап 

 

 

Підготовка повного проекту 

 

 

Подача проекту – 2 етап 

 

 

Оцінка – 2 етап 

 

 

Реалізація проекту 

 

Одноступенева 

 
Підготовка повного 

проекту 

 

 

Подача проекту 

 

 

Оцінка 

 

 

Реалізація проекту 

 
 



ОЦІНКА ПРОЕКТУ 

 Група незалежних експертів 

 

 Критерії оцінювання: 

Науковий потенціал (макс. 5 балів) 

Очікувані результати (макс. 5 балів) 

Якість та ефективність плану реалізації проекту  (макс. 5 

балів) 

 

 Термін проведення оцінки: від 3х до 5 місяців 

 

 Мінімальний поріг: 10 і вище (мін. 3 за кожен критерій) 

залежно від конкурсу 

 

 Результати оцінки: 

+Підписання GA і виконання проекту 

-Повторна подача в іншому конкурсі 
 

















ПОШУК ПАРТНЕРІВ 

 Особисті контакти (networking) 

 Тематичні семінари, конференції, форуми, 

симпозіуми і т.п. 

 Спеціальні заходи Brokerage Events і B2B 

meetings 

 Спеціальні сайти і он-лайн платформи: CORDIS, 

NCP, ETNA +, LinkedIn і т.п. 

 Професійні та індустріальні асоціації 

Європейські технологічні платформи – ERTRAC 

 Допомога НКП 
 Спеціальні - брокерські акції, сайти, мережі (EASN) 

 Підтримуючі проекти – (Twinning Grants,  

    IncoNet EaP ) 
 





Грантова схема для полегшення участі 

Східного партнерства та Центральної Азії в 

посередницьких заходах ЄС 
 

Ця грантова схема фінансово підтримує участь місцевих 

дослідників зі Східного партнерства   у великих 

посередницьких заходах або інших подібних заходах, 

пов'язаних з Horizon 2020 в державах-членах ЄС або 

асоційованих країнах. Тематичними пріоритетами конкурсів є 

три суспільні виклики, а саме: Здоров’я, Енергетика, 

Зміна клімату.  

 
   Консорціум IncoNet «Східне партнерство»   планує 

використовувати ідею даного методу для розширення науково-

технічного співпраці між країнами ЄС та східної Європи і 

збільшення можливостей обох сторін. 

 Твіннінг-команда складається з 3 партнерів (мінімум 1 член з 

ЄС і 1 з Східно-Європейської країни); один твінінг-партнер, що 

бере участь в діючому або нещодавно завершився науковому 

проекті, (або ж їм керівний), стає координатором. 

 
 



Конкурс на отримання твіннінг- 

грантів в рамках проекту IncoNet 

EaP  







Marie Skłodowska Curie Actions in Horizon 2020 

 
 
- Зміцнення міжнародної міждисциплінарної та міжгалузевої 
мобільності дослідників 
- Підвищення можливості для кар'єрного росту й умов праці 
молодих науковців та досвідчених дослідників 
- Розвиток наукової кар`єри  
- Сприяння співробітництву між науковими установами та 
промисловістю 

 

 

Університетів, дослідних інститутів та підприємств (особливо МСП) 

Молодих дослідників  і досвідчених дослідників 

 

Для 

Мета 



Innovative Training 

Networks  

 
(Мережі інноваційного 

навчання) 

ITN  Високоякісне навчання у сфері 

досліджень в рамках міжнародних і 

міждисциплінарних мереж, 

промислової  або спільної аспірантури 

Individual Fellowships 

(Індивідуальні стипендії) 
IF Можливість працювати над 

індивідуальними науковими проектами 

у різних країнах і секторах, що сприяє 

отриманню нових навиків  

Research and Staff 

Exchange   

 
(Обмін кадрами у сфері 

досліджень та інновацій) 

RISE  Міжнародний і\або міжгалузевий обмін 

кадрами в галузі досліджень та 

інновацій з метою розвитку стабільного 

співробітництва для реалізації проектів 

і передачі знань 

Co-funding of 

programmes 

 
(Співфінансування 

регіональних,  

національних та 

міжнародних програм) 

COFUND Регіональні, національні або 

міжнародні програми, які сприяють 

покращенню якості у сфері навчання, 

мобільності і розвитку кар’єри 

науковців 

Напрямки Marie Curie Actions в програмі 

Горизонт 2020 



 

MSCA 

Витрати на одного науковця  

(євро/місяць) 

Інституційні витрати 

(євро/місяць) 

Витрати на 

проживання 

Витрати на 

мобільність 

Матеріальна 

допомога 

сім’ї  

Research, 

training and 

networking 

Management 

and indirect 

costs 

ITN 

(ERS) 3 110 600 500 1 800 1 200 

IF 

(ER) 4 650 600 500  800 650 

COFUND 

ERS 3 710 
650 

ER 5 250 

RISE 2 000 1 800 700 

Фінансування від ЄС 



Мета — підтримка мобільності науковців і 

можливість працювати над індивідуальними науково-

дослідними проектами в різних країнах світу 

(академічних і неакадемічних установах). 

  

Європейські стипендії (European Fellowships, EF)  

  тривалість - 12-24 місяці 

Міжнародні стипендії (Global Fellowships, GF) 

  тривалість 12- 36 місяці 
 

Умови участі 
 

Проектна пропозиція подається від установи, яка 

прийматиме науковця 
 

Вибір тематики досліджень здійснює 

куратор/науковий керівник 
 

План розвитку наукової кар’єри (Career 

Development Plan), який повинен містити опис:  

 наукової роботи;  

діяльності, спрямованої на професійну 

підготовку і кар’єрний ріст апліканта, в тому 

числі тренінги, планування публікацій та участь у 

конференціях.  

 

  

Ідентифікатор конкурсу 

—H2020-MSCA-IF-2016 

  

Тематика конкурсу:  

MSCA-IF-2016-EF;  

MSCA-IF-2016-GF 

  

Максимальна тривалість 

проекту — 2 роки (для EF),  

3 роки (для GF)  

 

Дата відкриття - 16.04.2016  

Дедлайн — 10. 09. 2016 

  

Індивідуальні стипендії (IF) 



Структура проектної пропозиції 

Частина А — адміністративні форми, які містять загальну інформацію за 

проектом, відомості про учасників та бюджет проекту;  
 

Частина В:  
  

• Титульна сторінка  

• Зміст  

• Список учасників  

• Розділ 1. Резюме проектної пропозиції (Summary)  

• Розділ 2. Якість проекту (Excellence)  

• Розділ 3. Вплив проекту (Impact)  

• Розділ 4. Виконання проекту (Implementation) Схема Ганта (Gantt Chart)  

• Розділ 5. CV досвідченого науковця (CV of Experienced Researcher)  

• Розділ 6. Можливості установ-учасниць (Capacity of the Participating 

Organisations)  

• Розділ 7. Етичні аспекти (Ethics Issues).  

 

Вимоги до оформлення:  

 мінімальний розмір шрифта — 11, рекомендований тип шрифта — Arial, 

Times New Roman;  

 поля сторінки — не менше 15 мм.  

 максимальний обсяг проектної пропозиції — 10 сторінок (включно з CV 

науковця та додатками).  

 



  
 

Служба пошуку партнерів CORDIS: 

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

  

Служба пошуку партнерів Idealist: http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch 

  

Служба пошуку партнерів за пріоритетом Нанотехнології, нові матеріали та нові 

технології виробництва: 

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

  

Служба пошуку партнерів Fit for Health: 

http://www.fitforhealth.eu/ 

  

Служба пошуку партнерів Ініціативи інноваційної медицини:  

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

  

База даних Європейської мережі підприємств:  

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

  

Портал EURAXESS: 

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

http://europa.de 

  

Список національних контактних пунктів 

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

ct_points.html 
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Marie Skłodowska -Curie actions: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm 

 

Асоціація учасників програми дій Марі Склодовської –Кюрі: 

https://www.mariecuriealumni.eu/home 

 

Research Executive Agency (REA) 

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

  

Відкриті конкурси: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.

html 

  

Умови участі: 

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

  

Покроковий он-лайн посібник для учасників:  

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

  

 Портал для учасників Горизонт 2020: 

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

 

Online Manual for Program “H2020” 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 

  

  

Корисні посилання 
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Дякую за увагу! 

 

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


