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Що таке ГОРИЗОНТ 2020?
Програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій у період
2014-2020
Загальний бюджет 90 млрд €, що на 30 відсотків більше, ніж у період
2007-2013 рр
Основна частина Europe 2020, Innovation Union & European Research 
Area:
• Подолання економічної кризи шляхом інвестування в робочі місця
• Вирішення проблем суспільства щодо засобів існування, безпеки та 

захисту навколишнього середовища
• Зміцнення глобальної позиції ЄС в галузях наукових досліджень, 

інновацій та технологій  



Три пріоритети Програми

Excellent 
science

Societal 
challenges

Industrial 
leadership



Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020:

Пріоритет: Excellent science

Фінансує УСІ НАУКОВІ ГАЛУЗІ

Запроваджена через конкурси
проектів

Marie
S-Curie
Actions

Навчання

МобільністьКар'єра



Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020:

Країни учасники:

MS (Member States): Країни ЄС

AC (Associated Сountries):

Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, F. Y. R. of 

Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Israel, Moldova, 

Switzerland, Україна

TC (Third Country): Інші країни



Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020:

Науковці, які можуть приймати участь:
•Початківці (Early-stage researchers): мають менше ніж 4 
роки досвіду роботи в науковій сфері (повна зайнятість) та 
не мають наукового ступеня до моменту їх залучення чи 
відрядження.
•Досвідчені (Experienced researchers): мають науковий 
ступінь чи щонайменше 4 роки досвіду роботи в науковій 
сфері (повна зайнятість) на момент подачі заявки на 
отримання гранту, їх залучення чи відрядження.



Як знайти фінансування для Вашої дослідницької ідеї?
Пошук відповідного виклику

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

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


Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020

Подає заявку установа

- приймаюча сторона

Ви подаєте заявку       

особисто, установа де 

Ви працюєте надає

підтвердження

інформації

Подає заявку 

установа, яка 

фінансує та керує

освітніми програмами

(Університет, Інститут, 

Міністерство)

Ви маєте менше 4-х 

років наукового стажу та 

не маєте наукового 

ступеню.

(наприклад Ви 

навчаєтесь в 

аспірантурі, PhD)

Early stage researcher

MSCA-RISE-2018: 

Research and Innovation 

Staff Exchange

MSCA-COFUND-2018: Co-

funding of regional, 

national and international 

programmes

Ви маєте більше 4-х 

років наукового стажу, та 

маєте ступіть доктора 

наук або PhD

Experienced researchers

MSCA-RISE-2018: 

Research and Innovation 

Staff Exchange

MSCA-IF-2018: Individual 

Fellowships

MSCA-COFUND-2018: Co-

funding of regional, 

national and international 

programmes

Ви займаєте

адміністративну посаду 

або відноситесь до 

MSCA-RISE-2018: 

Research and Innovation 

Staff Exchange



RISE: Research & 
Innovation Staff 

Exchange

“Staff” = research students, postdocs, PIs, technical and managerial staff.

Сприяння передачі знань між
країнами і секторами

• Дослідницька програма запроваджена для:

• Обмін "співробітників" між членами 

консорціуму (тривалість від 1 місяця до 1 року)

• Робота в рамках мережі (Networking Activities)

• Співпраця з будь-яким сектором та з будь-
якою країною

• Немає правил мобільності

• На одного дослідника / місяць:
• €2000 для відряджень

• €2500 менеджмент та інституціональні витрати



“Staff” = research students, postdocs, PIs, technical and managerial staff.

Вимоги RISE :
• Тривалість проекту до 48 місяців

• Консорціум 3 учасника з 3 різних країн
1. 2 академічних учасника + 1 не академічний (vice versa)

2. 2 країни з МS / АС (min)



Вимоги RISE :

University (FR) TSNUK(UA)University (PL)

SME (GE) SME (BE)SME (UA)

Academic

Non-Academic



Вимоги RISE :

TSNUK (UA) University (UK)University (BE)

University 
(Ethiopia)

Institute (US)
Kathmandu 
University 

(Nepal)

МS / АС

ТС



50 %
• Excellence (перевага)

30 %
• Impact (вплив)

20 %

• Implementation
(реалізація)

Подано заявок 366

Підтримано 84

% 22,95

Наукова панель Сума балів

ECO (Економіка) 81

ENG (ІТ та інженерія) 83.2

ENV (Навколишнє середовище та 
науки про землю) 91.2

LIF (Науки про життя) 82.8

MAT (Математика) 83.2

PHY (Фізика) 87.6

SOC (Соціо-гуманітарні науки)
90.8

CHE (Хімія) 89



Від ідеї до реалізації

Фаза 7
Закінчення проекту Остаточна звітність

Фаза 6
Початок проекту Реалізація проекту Середньострокова звітність

Фаза 5
Підготовка та підписання грантової угоди

Фаза 4
Оцінка зовнішніми експертами

Фаза 3
Подача та реєстрація проекту

Фаза 2
Написання проекту

Фаза 1
Ідея проекту Пошук відповідного виклику Будування консорціуму



Основні етапи

– Ідея проекту => Концепція з високим інноваційним потенціалом

– Вибір відповідного виклику Horizon 2020 Call 

– Підготовка дослідницького профілю Research Profile

– Пошук партнерів в ЄС відповідно до Вашого виклику

– Реєстрація на порталі учасників (PIC number 994789903, Short name: TSNUK)

– Прочитайте відповідні документи згідно вашого напрямку діяльності:
• Work programme (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-

sections) 

• Europe 2020 strategy (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) 

• EU policies (http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm) 

– Прочитайте інші наукові документи відповідно до вашого виклику

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm


Основні питання

 Який тип проекту я буду реалізовувати? (обсяг, часові обмеження, цілі, очікуваний результат)

 Що я буду робити з результатом? (експлуатація, впровадження, трансфер нових знань)

 З ким я буду реалізовувати проект? Хто, що робить? (консорціум, відповідні завдання, обов'язки)

 Чому мій проект буде фінансувати ЄС? (створення доданої варті в рамках ЄС)

 Як я виконаю проект відповідно до часових термінів? (ресурси, управління, методологія)

 Скільки це коштує? (бюджетний план та внесок ЄС)

 Чи підтримує мене, моя організація? (людські та фінансові ресурси)



Використовуйте 
SMART 

для написання проекту
 Specific / Конкретна – чого Ви хочете досягнути ? 

 Measurable / Вимірна – Ви повинні бути в змозі виміряти досягнете Ви цілей чи ні ? 

 Achievable / Досяжна – Чи досяжні цілі які ви встановли ?

 Realistic / Реалістична – Чи можете ви реально досягти мети з ресурсами у вас є ?

 Time / Час – Коли ви хочете досягти поставлених цілей ?



Technology Readiness 
Levels (TRLs)



Підготовка 
дослідницького профілю



Підготовка 
дослідницького профілю

• Назва вашої установи.

• Факультет, департамент, 
відділ тощо.

• Адреса

• Сайт

• Контактна особа

• Телефон

• Електронна адреса

• Короткий опис Вашої організації
• Короткий опис Вашої діяльності 

(напрямки, результати, тощо)
• CV – Ваше та співробітників (1-3-5)
• Перелік публікацій – до 5!!
• Перелік виконаних проектів 

(наприклад FP-7 (6, 5…)
• Опис наявного обладнання та 

його стислі характеристики
• Додати візуальну інформацію 

(фото, таблиця, графік…)



Підготовка дослідницького 
профілю



Підготовка дослідницького 
профілю



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних

• Білатеральні контакти

• Міжнародні конференції

• Молоді вчені

• Партнери по грантам які виконувались раніше



Хто вигравав проекти?
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Пошук партнерів в ЄС
• Он-лайн бази даних



Національний портал
• Новини, виклики, допомога

www.h2020.com.ua



Thank you!
Київський національний

університет 

імені Тараса Шевченка

Україна, м. Київ, 

вул. Володимирська 60

www.univ.kiev.ua

Ушаков Микола 

Володимирович

n.v.ushakov@gmail.com

http://www.univ.kiev.ua/
mailto:n.v.ushakov@gmail.com

