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План презентації
1. Коротко про досвід АЄІ та новий проєкт, в рамках якого проводиться вебінар
2.Загальна інформація про Горизонт Європа
3. Україна у Горизонт Європа
4. Основні засади партнерства та формування консорціуму
5. Особливості використання різних онлайн інструментів
6. Запитання та відповіді.

www.aei.org.ua

Коротко про досвід АЄІ
∗ Проекти за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»: № 52646 «Адвокація
проєвропейських змін в національній інноваційній політиці» та № 52321 «Посилення впливу
громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного
розвитку України». Анотована інформація про результати, заходи та аналітику проектів
представлена у брошурах: https://aei.org.ua/broshura-proektu-2/ та https://aei.org.ua/broshuraproektu-3/
∗ Проект Горизонт 2020 “COMPACT: From research to policy through raising awareness of the state
of the art on social media and convergence” (Від досліджень до політики шляхом підвищення
обізнаності про сучасний стан в соціальних медіа та конвергенції). http://compact-media.eu/
∗ У 2016-2017 рр. АЄІ координувала проект «Хаб-лабораторія Інтернету речей». До складу
консорціуму також входили Національний університет Львівська Політехніка та компанія Сівітта
Україна. Даний проект отримав підтримку у рамках конкурсу європейської ініціативи Інновації
для виробництва I4MS (http://i4ms.eu/). Створено єдиний Хаб в каталозі хабів DIHs
∗ Проекти 7 Рамкової Програми ЄС: Проект PICTURE (7РП-ІКТ), 2011-2014, «Політичний діалог у сфері
ІКТ для підвищення рівня співпраці між ЄС та країнами Східної Європи і Центральної Азії» та
Проект EECA-2-HORIZON (7РП-ІКТ), 2014-2016 «Розширення співробітництва і стратегічного діалогу
у сфері ІКТ між країнами ЄС та країнами Східної Європи і Центральної Азії у рамках
дослідницького простору Програми Горизонт 2020»

www.aei.org.ua

Проект

«Як знайти власний шлях до успіху у програмах ЄС для
реалізації цифрових інновацій»
Проєкт відповідає пріоритету «Підвищення обізнаності про історії успіху
участі України у програмах ЄС з цифрових інновацій та адвокація
ширшого використання цих можливостей»,
який був у конкурсі МФВ «Відродження»

«Цифрова інтеграція до ЄС»
Цей конкурс є частиною грантового компоненту проєкту EU4USociety, який
підтримано Європейським Союзом
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Тематичні напрямки ІКТ у проєкті АЄІ

Ми плануємо представити можливості участі у
програмах ЄС за широким спектром напрямків:
∗ в т.ч. передові технології ІТ – штучний інтелект,
великі дані, індустрія 4.0, кібер-безпека, нові
електронні системи і т.п
∗ Використання ІТ у різних сферах - електронна
демократії, смарт-сіті, електронна медицини,
електронна комерція, ІТ у енергетиці і
транспорті та ін.
www.aei.org.ua

Програма Горизонт Європа 2021-2027

www.aei.org.ua

Бюджет програми
У грудні нарешті досягнуто згоди між Європарламентом та Радою Європи про бюджет
наступної Рамкової програми ЄС "Горизонт Європа" у розмірі 95,5 млд.євро.
Бюджети окремих частин у млн. євро

Pillar I Excellent and Open science - 24,906
∗ European Research Council (ERC) -16,099
∗ Marie Skłodowska-Curie actions -

6,401

∗ Research infrastructures -

2,405

Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ - 53,801
1. Health -

7,962

∗

2a. Inclusive and Creative Society-

2,280

∗

2b. Secure Society -

1,881

3. Digital, Industry and Space -

15,539

4. Climate energy and mobility -

15,218

5. Food, Natural Resources and Agriculture - 8,953
6. Non-nuclear direct actions of the JRC -

1,970

www.aei.org.ua

Бюджет програми в млн.євро
Pillar III Innovative Europe - 13,418
∗ European Innovation Council (EIC) ∗ European Innovation Ecosystem -

9,736
527

∗ European Institute of Innovation & Technology (EIT) -

3,155

∗ IV Strenthening the European research Area -

3,392

∗ Spreading excellence and widening -

2,954

∗ Reforming and enhancing European (Union) R&I System - 438
TOTAL (IN MILLION EURO) 95,517

www.aei.org.ua

Lessons Learned
from Horizon 2020 Interim Evaluation
Support breakthrough innovation
Create more impact through
mission-orientation and
citizens' involvement
Strengthen international
cooperation
Reinforce openness

Key Novelties
in Horizon Europe
European Innovation Council
R&I Missions

Extended association
possibilities
Open science policy

Rationalise the funding
landscape

New approach to
Partnerships

Encourage participation

Spreading Excellence

Джерела інформації про програму
Горизонт Європа та про її конкурси
Базова сторінка Європейської Комісії – основні документи
Портал фінансування та тендерів – конкурсна документація, подання
заявок, розміщення профілів, звітність, довідкова інформація
Драфт-версії робочих програм очікуваних конкурсів програми
Національний портал програми Горизонт 2020 в Україні

Секторальні тематичні портали і сторінки, мережі і т.п.

www.aei.org.ua

Досвід України у Горизонт 2020
HORIZON DASHBOARD - https://cutt.ly/2ylm2Oe
Дані по Україні: https://cutt.ly/XylQrEn (У полі Country введіть Ukraine)

www.aei.org.ua

Типові проєкти українських організацій

1. Мобільність за програмою Марії Кюрі
2. SME-Instrument -> EIC Accelerator
3. Колаборативні проекти (RIA, IA)
4. Регратинг – каскадне фінансування
5. Участь у заходах різних структур і проектів, в
т.ч. EIT, COST
www.aei.org.ua

Формальні базові вимоги Горизонт Європа
аналогічні до вимог у Горизонт 2020
• Мінімальні вимоги щодо колабораційних проектів (3
партнери з різних країн ЄС та асоційованих країн)
• В EIC Accelerator (раніше SME Instrument) може бути
тільки одна організація заявник, яка має мати тип SME
(Мале та середнє підприємство)
• Україна є асоційованою країною – для наших організацій
відкриті всі можливості Горизонт 2020, в т.ч. доступ до
ресурсів діючих проектів
• В оголошенні конкурсу Комісія може включити
додаткові специфічні вимоги саме для даного конкурсу
• Бюджет: 100% прямих витрат і 25% непрямі
• Авансові оплати до 85%, 5% резерв, 10% після
завершенння
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Статус України у Горизонт Європа
Україна задекларувала намір отримати статус асоційованої
країни. Однак укладення цієї угоди є можливим тільки після
офіційного затвердження програми Горизонт Європа Радою
Європи та Європарламентом.
На даний момент відбуваються технічні переговори з ЄК
щодо умов долучення України до наступної рамкової
програми Горизонт Європа.
Досягнуто попередніх домовленості, що для України будуть
діяти перехідні умови при долученні до нової рамкової
програми. Тобто українці зможуть брати участь у конкурсах
програм «Горизонт Європа» та «Євратом» з початку їх
офіційного запуску. Детальніша інформація на сайті МОН.
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Типові сценарії підготовки проєкту
Основні варіанти підготовки проекту:

1) Ви ініціатор створення консорціуму
2) Вас запросили у групу ініціаторів
3) Вас запросили приєднатись
4) Ви пробуєте приєднатись
Проміжні етапи підготовки:

1) Ідея та концепт
2) Пошук партнерів
3) Структура робочих пакетів та поділ робіт
4) Підготовка повної версії проекту
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Підготовка драфту проєктної заявки
Зазвичай підготовка проекту це ітераційний процес.
Фішка проекту (до 2-х сторінок), які мінімум треба вказати:
• Код конкурсу, наприклад: DT-ICT-12-2020
• Назва топіку, наприклад, «AI for the smart hospital of the
future»
• Коротка анотація (основні цілі, очікуваний результат і дії)
Кращий варіант, якщо Ви можете вказати:
• Наявність координатора
• Робочі пакети проекту
• Наявність базової групи партнерів
• Потребу у додаткових партнерах
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Проєкти та їх результати

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

•
•
•
•
•
•

Структура проектів
Сайти проектів
Партнери
Події
Звіти
Контакти
Підписатись на розсилку
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Приклад пошуку проєктів на CORDIS
CORDIS видає 201 проєкт за участю українських організацій у Горизонт 2020
HORIZON DASHBOARD – 220 проєктів
З опису проєкту – сайт, анотація, партнери (сайт та контакт), бюджети
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Приклад опису проєкту на CORDIS
The European network for observing our changing planet (ERA-PLANET)
https://cordis.europa.eu/project/id/689443
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Приклад опису проєкту на CORDIS
https://cordis.europa.eu/project/id/689443
SPACE RESEARCH INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE AND
THE NATIONAL SPACE AGENCY OF UKRAINE - € 483 216,25
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Сайт Інституту космічних досліджень
http://www.ikd.kiev.ua/
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Корисна інформація з сайту проєкту

• Склад партнерів (WP-Leaders), контакти
• Звіти (Deliverables), аналітика, матеріали заходів
• Опис робочих пакетів (зміст робіт)
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Пошук проєктів на порталі F&T
Шукаємо за нашими пріоритетами конкурси, які мають статус Closed
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Дерево пріоритетів на сайті Ideal ist
https://www.ideal-ist.eu/topic-tree

24

Пошук ключових організацій на порталі F&T
Опція Partner Search
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Пошук ключових організацій на порталі F&T
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION is a private, independent, non profit applied research
center of international excellence.
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Підходи до партнерства у проєктах
Кожна гіпотетична участь у проекті повинна бути продуманою з огляду на
власну організацію: вартість та вигода такої участі.
Тому перед початком пошуку партнера доцільно усвідомити потреби та
причини участі Вашої організації. Це дозволить оцінити підходить
потенційний партнер чи ні.
Більше того, варто:
∗ чітко визначити сферу діяльності Вашої організації, для розширення якої
Ви будете шукати партнера
∗ визначити теми, проблеми, що можуть лягти в основу проектної заявки
та стосовно яких Ваша організація має певний досвід
∗ критично оцінити свої можливі дії, завдання в проекті, консорціумі
∗ визначити та підготувати персонал, який буде брати участь
у поданні проектної заявки.
www.aei.org.ua

Інформація про партнерів
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ваші особисті контакти
Контакти і угоди організації
Спільні конференції
Участь у заходах (ICT events, Brokerage events, EEN events)
Відбір через пошук публікацій
Пошук серед виконавців проєктів по заданій тематиці
Використання можливостей НКП
Використання сервісів порталу F&T та сервісних проєктів типу Idealist
Через соціальні мережі: LinkedIN & Facebook
Google search – «Гугл знає все»

www.aei.org.ua

Приклад брокерської події
https://www.facebook.com/groups/2068217293410793/permalink/3012791518953361

www.aei.org.ua

Формування проектної ідеї
∗ Формулювання проектної ідеї має відповідати одній із
деталізованих проблем (Challenge),які вказана в оголошенні
конкурсу за даним пріоритетом (Topic) та більш детально
описані у робочій програмі.
∗ Важливо зрозуміти, що для подання проекту треба мати
принаймні декілька партнерів (у різних типах проектів вимоги до
мінімальної кількості партнерів різні).
Один із партнерів повинен виконувати роль координатора
проекту, який уже безпосередньо контактує з Європейською
Комісією.
∗ Українські організації також можуть виконувати роль
координатора, однак для цього треба мати дуже серйозні
аргументи щодо досвіду та надійності.
www.aei.org.ua

Профіль організації
• Full title of your organization
• PIC (partner’s identification code)
• Description of the legal entity and its main tasks, with an
explanation of how its profile matches the tasks in the proposal
• Curriculum vitae or description of the profile of the persons,
including their gender, who will be primarily responsible for
carrying out the proposed research and/or innovation activities
• A list of up to 5 relevant publications, and/or products, services
(including widely-used datasets or software), or other
achievements relevant to the call content;
• A list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected
to the subject of this proposal
• A description of any significant infrastructure and/or any major
items of technical equipment, relevant to the proposed work;
www.aei.org.ua

Типова структура проєктної заявки
Два файли: Частина 1-3 і Частина 4-5
Частина 1-3
Загальна інформація (назва, акронім, анотація до 2000 символів)
Перелік учасників, який формується на основі PIC
Бюджет
Таблиця етичних індикаторів
Відповіді на специфічні питання (вимоги) даного конкурсу
Технічний опис змісту проекту за трьома розділами
•

Досконалість (Excellence),

•

Вплив (Impact)

• Реалізація (Implementation).
Частина 4-5 не має обмежень по кількості сторінок і там представлено опис
членів консорціуму (профіль кожного партнера) та аспекти етики і безпеки.
www.aei.org.ua

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)
∗ TRL 1 - Basic principles observed (Отримання базових принципів)
∗ TRL 2 - Technology concept formulated (Формулювання технологічних рішень)
∗ TRL 3 - Experimental verification of the concept (Експериментальна перевірка
ефективності застосування ідеї і технології)
∗ TRL 4 - Technology tested in the laboratory (Тестування готового прототипу в
лабораторії)
∗ TRL 5 - Technology checked in a relevant environment (for key technologies in an
industry-oriented environment) - Перевірка прототипу в робочому середовищі
користувача
∗ TRL 6 - Technology tested in a relevant environment (for key technologies in an
industry-oriented environment) Випуск дослідного зразка продукту, включаючи
тестування в робочому середовищі користувача"
∗ TRL 7 - Test of a system prototype in real life (Тестова демонстрація прототипу у
реальному виробничому середовіщі)
∗ TRL 8 - System is complete and qualified (Виробництво повністю перевірено,
затверджено і готове до запуску)
∗ TRL 9 - system works in an operational environment (competitive manufacturing in key
technologies or space) Виробництво повністю запущене, а продукт конкурентний

Оцінка проєктної заявки

Три критерії: Excellence, Impact, Implementation
сумарно min ~ 10, max=15, за кожним не менше 3 )

www.aei.org.ua

Співпраця ЄС- Україна у сфері цифризації
Приїзд моніторингової місії з ЄК (червень 2019) - Дорожня карта інтеграції
у єдиний цифровий ринок ЄС
Старт EU4Digital (https://eufordigital.eu/uk/) – робочі групи і мережі,
комунікація із стейкхолдерами – вибір пріоритетів з наступних:
∗ Telecom rules
∗ Digital Skills
∗ ICT innovation
∗ Trust & Security
∗ eTrade (including eCommerce, eCustoms and eLogistics / Digital Transport
Corridors)
∗ eHealth.
17 грудня 2020 р. Слухання в Комітеті з цифрової трансформації

https://www.facebook.com/KomitetTsyfrovoiTransformatsii/posts/4
31697678208537

КЕЙС УКРАЇНИ - ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
2018р – Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її
реалізації. https://cutt.ly/Sf7Irhy
2019р - Візійний документ Інституту майбутнього. https://cutt.ly/7f7IbeG
2019р - Створення міністерства цифрової трансформації.
https://thedigital.gov.ua/ Платформа Дія.
Тематичні напрямки:
Смарт сіті: https://www.facebook.com/watch/live/?v=388191635917078&ref=search
E-democracy: https://egap.in.ua
https://cid.center/e-solutions/
Ініціатива EU4Digital - https://eufordigital.eu/uk/ (Телекомунікації, довіра і
безпека, охорона здоров’я, електронна торгівля, ІКТ інновації цифрові
навички)
Євроінтеграція у сфері цифрових технологій: Дорожня карта інтеграції у
Єдиний цифровий ринок ЄС та доповідь УС ПГС з цієї тематики:
https://cutt.ly/wf7PKu4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНУ ДІЙ
State of art - Огляд зроблено в ЄС та у світі за напрямками ваших науковотехнічних інтересів. Залучення до цього студентів та аспірантів
Моніторинг трендів - Доцільно ознайомитись з тим як ідуть процеси у
сфері штучного інтелекту, великих даних, технологій 4.0, смарт сіті, кібербезпека і т.д.
Формування переліку ключових гравців (як потенційних партнерів).
Це організації та мережі
Брати участь у різних заходах. Приклад – ICT event, ICT Proposer’s Day
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digitalconnect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forumict-proposers-day-2019
Тепер можна брати участь в онлайн
Підготовка і поширення власних профілів.
Участь в національних ініціативах

Candidates for European Partnerships in digital, industry and space
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-digital-industry-and-space_en

1.

European Partnership for High Performance Computing

2.

European Partnership for Key Digital Technologies (KDT)

3.

European Partnership for Smart Networks and Services

4.

European Partnership on Artifical Intelligence, Data and Robotics

5.

European Partnership for Photonics

6.

Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for
a sustainable society

7.

European Partnership for Globally competitive Space Systems

8.

European Partnership on Metrology

www.aei.org.ua

22 лютого оприлюднено план конкурсів ERC
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe

www.aei.org.ua

22 лютого оприлюднено план конкурсів ERC
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe
Associated countries
At the date of the publication of the work programme, there are no countries
associated to Horizon Europe. However, applicants established in countries
associated to the previous Framework Programme, Horizon 2020, and in
countries that are negotiating association agreements with the European Union,
including the United Kingdom, may apply to the calls under this work programme.
The funding of successful applicants based in countries outside of the European
Union will depend on whether an association agreement between their country
and the European Union will be in place at the time of the signature of the grant
agreements for the call to which they applied.
Potential applicants based outside of the European Union should refer to the text
in the Work Programme, on page 3 and Annex 3, as well as to the calls calendar
for the indicative dates for the signature of the grant agreements of each call.
www.aei.org.ua
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Associated countries
At the date of the publication of the work programme, there are no countries
associated to Horizon Europe. However, applicants established in countries
associated to the previous Framework Programme, Horizon 2020, and in
countries that are negotiating association agreements with the European Union,
including the United Kingdom, may apply to the calls under this work programme.
The funding of successful applicants based in countries outside of the European
Union will depend on whether an association agreement between their country
and the European Union will be in place at the time of the signature of the grant
agreements for the call to which they applied.
Potential applicants based outside of the European Union should refer to the text
in the Work Programme, on page 3 and Annex 3, as well as to the calls calendar
for the indicative dates for the signature of the grant agreements of each call.
www.aei.org.ua

Європейський інститут інновацій і технологій
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission

www.aei.org.ua

Європейський інститут інновацій і технологій
KIC Digital -https://www.eitdigital.eu/about-us/

www.aei.org.ua

Історія
успіху
Подання заявок та звітність все в онлайн на порталі F&T
Уточніть реєстрацію своєї організації та її PIC

www.aei.org.ua

Історія
успіху
Де отримати допомогу – мережа НКП
NCP UA Common Description & Webinars Materials

www.aei.org.ua

Контакти

ГО “Агенція Європейських Інновацій”
м. Львів, пр. Чорновола 57, офіс 810
info@aei.org.ua
kul.ivan@gmail.com
+380509292396

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного
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Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію
Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».
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