
Інформаційний день програми 

HORIZON 2020

Проектна заявка – від ідеї до формування 

консорціуму



Необхідний високий 

рівень проекту

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Правила гри незмінні

Надвисока 

конкуренція



Англійська 

Ідея

Партнери

Основа участі в програмі



Робоча програма – нормативний документ, який 

визначає мету, завдання та обсяг досліджень за 

тематичним напрямом програми HORIZON 2020

Мета 

 Краще здоров’я для всіх

«better health for all»

Завдання

 Покращення здоров’я та 
добробуту

 Сприяння здоровому та 
активному старінню

 Сприяння росту ринку 

 Створення нових робочих 
місць

 Становлення ЄС, як 
глобального лідера в галузі 
здоров’я

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2

020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf



Відкриті виклики на 2016-2017 рр

Topic:

SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic 

evaluation 

Розробка нових методів і заходів щодо поліпшення

економічної оцінки ефективності заходів в секторі охорони

здоров’я

Open

Publication 

date:
14 October 2015

Types of 

action:
RIA Research and Innovation action 

DeadlineMode

l: 

Opening date: 

single-stage 

28 July 2016
Deadline: 

11 April

2017 

17:00:00 

Topic:

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology 

sector 

Підтримка інноваційних МСП у секторі лікувальних біотехнологій

Open

Publication 

date:
14 October 2015

Types of action: SME-1 SME instrument phase 1 

DeadlineModel: 

Opening date: 

multiple cut-off

26 November 2015

Cut-off dates: 15 February 

2017 17:00:00 

03 May 2017 

17:00:00 

06 September 

2017 17:00:00 

08 November 

2017 17:00:00 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-20-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-05-2016-2017.html




Основні етапи подачі заявки

Ідея

Формування 
консорціуму

Написання 
заявки

Очікування

Виконання

 Наукова новизна

 Реальність втілення

 Важливість для ЄС

 Можливість втілення в рамках консорціуму 

 Мінімальна кількість учасників - 3

 Оптимальна кількість – більше 5

 Різні експертизи (різні сектори економіки)

 Не більше 2 організацій з 1 країни

 Надійність партнера

 Має бути час (2-3 місяці)
 Має бути досвід
 Наявність координатора
 Постійний контакт
 Відвертість
 Follow the rules!!!

 Час для пошуку нових викликів

 Докласти всіх зусиль

для якісного виконання

 Шукати інший виклик











Структура заявки

Excellence

Impact

Implementation

 Відповідність типу виклику

 Високий рівень новизни

 Якість та ймовірність виконання 

 Рівень міждисциплінарності (міжсекторальність)

 Гендерний аспект

 Якість та доречність поширення знань в 

консорціумі

 Вплив на розвиток ЄС/глобальний розвиток

 Підвищення потенціалу та кар’єрний ріст учасників 

консорціуму

 Підсилення існуючих та розвиток нових наукових 

зв’язків

 Якість запропонованих методів розповсюдження 

отриманих знань

 Якість комунікації

 Узгодженість та ефективність робочого плану

 Узгодженість завдань та наявних ресурсів

 Узгодженість управлінської структури (управління 

якістю та управління ризиками)

 Наявність інституційної структури

 Наявність відповідних компетенцій, досвіду та 

комплементарність учасників консорціуму



ПОШУК ПАРТНЕРІВ



Механізми пошуку партнерів

Спеціальні сервіси пошуку 

партнерів

Конференції

Брокерські події

Публікації

Соціальні мережі











Профіль Вашої експертизи

 Експертиза – вузька (конкретна) задача, вирішення 

якої можливо за рахунок Ваших компетенцій

 Необхідні докази:

 Участь у програмах

 Публікації

 Патенти

 Досвід комерціалізації



Конференції

Брокерські події

 Міжнародні конференції!!!

 Лише активна участь (стендова чи усна доповідь)

 Готовий план дій на випадок проведення перемовин

 ЗАВЖДИ підтримувати зв’язок



Правила активної 

комунікації

 Переговори мають бути ретельно сплановані

 Пошук міждисциплінарних зв’язків

 Ідентифікуйте та складіть список Ваших потенційних 
партнерів

 Деталізуйте Вашу мету та уточніть конкретні цілі для 
кожного партнера

 Уявіть себе в позицію Вашого потенційного партнера

 Будьте готові до запитань. Підготуйте профіль Вашої 
організації та своєї експертизи

 Готуючись до спілкування з конкретним партнером, 
підготуйте стратегію для комунікації з більш широкою 
аудиторію

 Завжди підтримуйте подальшу комунікацію



ПУБЛІКАЦІЇ

 Це є єдиним доступним доказом Вашої компетенції 

для потенційних партнерів

 Публікації можуть виступати активним інструментом 

пошуку партнерів

 Публікація має бути лише англійською мовою

 Публікація має бути побудована за міжнародними 

правилами

 Бажано публікуватись в журналах, які входять до 

НМБД Scopus або WoS

 Підтримка публікації та «прив’язка» її до профілю 

організації



Соціальні мережі науковців

 ResearchGate, LincedIn

 Дозволяють розмістити інформацію про Вашу 

експертизу

 Можливість розмістити статті у відкритому доступі

 Дають можливість комунікації з потенційними 

партнерами

 Організація та приєднання до існуючих професійних 

груп





Національний контактний пункт HORIZON 
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