НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗІ
СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС У СФЕРІ НАУКИ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ
(NIP UKRAINE)

NCPs/Ukraine
Financial &
Legal Issues
Access to Risk
Finance

ВІД РП 1 до ГОРИЗОНТ 2020
80,9?

€ Billion (including EURATOM
budget)

78,88,8
543,2
13.12
3.27

5.36

6.6

EU Framework Programmes

4- 5 yeasars Programmes

7 years programmes

14.96
17.8

Horizon 2020

Horizon Europe

Горизонт 2020
• “HORIZON 2020” – Горизонт 2020 – Рамкова програма ЄС з
наукових досліджень та інновацій
• Тривалість: 1 січня 2014 – 31 грудня 2020
• Бюджет: 78,8 млрд. євро
• Web: www.ec.europa.eu/research/horizon2020
Фокус на: Соціальні виклики та інновації
- Передова наука,
- Конкурентоспроможна промисловість
- Соціальні проблеми, що стоять перед суспільством
• Об'єднання трьох програм: Рамкова програма досліджень(FP),
Програма конкурентоспроможності та інновацій (CIP),
Європейський інститут інновацій та технологій ((EIT)
• Інноваційний підхід: від наукових досліджень до впровадження
• Спрощений доступ: для всіх компаній, університетів, інститутів
країн ЄС і за межами.

Горизонт 2020: 2014-2020

Горизонт Європа 2021-2027
“An evolution, not a revolution”
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

БЮДЖЕТ 80,9 мільярдів Євро?
Блок I «Відкрита наука», 25, 8 млрд :
(a) Європейську дослідницьку раду (ERC);
(b) Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA); (
c) Дослідницькі інфраструктури.
Блок II «Глобальні виклики та
промислова конкурентоспроможність», 52, 7
млрд:
a) кластер "Здоров'я";
(b) кластер "Інклюзивне та безпечне
суспільство";
(c) кластер "Цифрова промисловість";
(d) кластер "Клімат, енергетика та
мобільність";
(e) кластер "Продукти харчування та
природні ресурси";
f) + Дії Об'єднаного Дослідницького Центру
(JRC).
Блок III «Відкриті інновації», 13, 5 млрд:
(a) Європейська рада інновацій (EIC);
HE Implementation Strategy
(b) європейські інноваційні екосистеми;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_inn
(c) Європейський інститут інновацій та
ovation/strategy_on_research_and_innovation/document
технологій (EIT)
s/ec_rtd_implementation-strategy_he.pdf

Стратегічні пріоритети ЄС

Законодавча база
INTERNATIONAL
AGREEMENTS

EU/EURATOM
TREATY

RULES FOR
PARTICIPATION
(EU/Euratom)

FRAMEWORK
PROGRAMMES
(EU/Euratom)

Grant
Agreement

SPECIFIC PROGRAMMES
Other relevant
EC Regulations
WORK PROGRAMMES
EU FINANCIAL
&
REGULATION/
Calls for proposals
Implementing Rules

Annotated
Grant
Rules on
Agreement
evaluation and
selection
procedures

Правила участі
REGULATION (EU) No 1290/2013 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 December 2013 laying down the rules for
participation and dissemination in "Horizon 2020 - the
Framework Programme for Research and Innovation
(2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No
1906/2006
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/l
egal_basis/rules_participation/h2020-rulesparticipation_en.pdf

Угода про надання гранту
General Model Grant Agreement (MGA)
The general GA specifies all the rights and obligations of the partners in the majority of project types.
In Horizon 2020 we distinguish between the actual legal text
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

df
and the annotated version (AMGA),
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
which explains and illustrates the legal text.
Certain programmes or types of actions, in particular the European Research Council (ERC) and the
Marie Curie Sklodowska Actions (MSCA) have their own MGAs, which can be found on the reference
page: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-eic-smemono_en.p
of the Participant Portal

ERC MGAs

MarieSklodowska
Curie MGAs

General
Model
Grant
Agreement

Co-fund
MGAs

SME
instrument
MGAs

Співробітництво між Україною та ЄС у
сфері науки і технологій
•

•

Угода між Україною
та Європейським
Співтовариством
про наукове і
технологічне
співробітництво
Угода між Україною
та Європейським
Союзом про участь
України в програмі
ЄС «Горизонт 2020»
(2014-2020)

MUST KNOW: Державне регулювання
•
•
•
•

Постанова Національного банку України «Про запровадження
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та
встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень»
Постанова Кабінету Міністрів України, N 579, 12.08.2015
«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність»,
Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених
за кордон на навчання та стажування»
Постанова Кабінету Міністрів України, № 98, 02.02. 2011
«Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»

•

ПКУ, Бухгалтерського облік за законодавством України:
Амортизація…

•

etc

Типи проектів - Instruments in
H2020-Types of Actions

Source: https://www.euresearch.ch

Умови щодо участі
BO
T
TO
M
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O
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Загальні умови:
• мінімальна кількість учасників:
три юридичні особи з трьох різних
країн членів ЄС (MS) чи
асоційованих країн (АС)
одна юридична особа в
• ERC,
• mobility programme
• SME instrument
• додаткові умови формуються у
відповідності до робочої програми
чи спеціальної програми
(включаючи і кількість, і країниучасниці)

28 MSs: 27+UK
+
ACs
•Iceland
•Norway
•Albania
•Bosnia and Herzegovina
•Republic of Macedonia
•Montenegro
•Serbia
•Turkey
•Israel
•Moldova
•Switzerland
•Faroe Islands
•Ukraine
•Armenia
•Georgia

Основні критерії
Досконалість
Внесок
Якість
Ефективність впровадження
Відповідність задачам конкурсу
Реалістичні цілі
Сучасні знання в конкретній області
Користь результатів
Хто користувачі
Чітка методологія
Відповідні партнери з необхідними навичками
Яка додана вартість даного проекту / чому він краще, ніж інші пропозиції?
У чому перевага?
Внесок: Науковий, комерційний, інвестиційний, соціальний, екологічний, розробка
політик та освітніх стратегій

Що фінансується?
Бюджет Горизонт 2020 розрізняє
4 основні види витрат:
- Прямі витрати на персонал
-Субконтракт
- Інші прямі витрати
- Непрямі витрати
Також можливі інші категорії
витрат, що залежить від виду і
фінансової схеми проекту.
Costs related to
preparing,
submitting ad
negotiating the
proposal are not
eligible.

Непрямі витрати
відшкодовуються у розмірі
25% від прийнятних прямих
витрат, що залежить від виду
проекту.

Horizon 2020 Rules for Participation1 Article 27 – Direct eligible personnel costs
Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement2 Article 6 – Eligible and ineligible costs

3 Internet portals related to Horizon 2020:
•

RESEARCH on EUROPA
→ policy context
https://ec.europa.eu/info/index_en

Calls
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-opencalls_en

FUNDING & TENDER PORTAL
→ interactions with participants
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
•

CORDIS
http://cordis.europa.eu

→ dissemination of results

+
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Горизонт 2020 Портал
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Тематичний напрямок

Тематичний напрямок. Конкурси. Результати.

Портал фінансування та тендерів
Funding & tender opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

ЯК БРАТИ УЧАСТЬ
КОНКУРСИ, ПАРТНЕРИ, PЕЄСТРАЦІЯ…
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/howto-participate/1/1

Знайти
конкурс
Знайти конкурс

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Знайти конкурс

ВІДКРИТІ

КОНКУРСИ

ПРОГРАМИ

ГОРИЗОНТ

2020

Запропоновані проекти повинні стосуватися однієї з таких сфер:

• Збільшення глобальних кліматичних викликів,
• Чиста, доступна та безпечна енергія,
• Промисловість для чистої та циклічної економіки,
• Енергоефективні будівлі,

• Стійка та розумна мобільність,
• Здорові продукти харчування «З лану до столу»,
• Біорізноманіття та екосистеми,
• Нульове забруднення, безтоксичне середовище.
Кінцевий термін подання проектних пропозицій - 26 січня 2021 року (Sunfuel-EICPrize-2021 до 05
травня 2021). Обрані проекти розпочнуться восени 2021 року.
Цей конкурс є внеском щодо реалізації Повідомлення Європейської Комісії про „Зелену угоду” (The
European Green Deal, EC COM (2019) 640 final, Brussels, 11 December 2019)

Тематика конкурсів Green Deal (I)

Тематика конкурсів Green Deal (II)
Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

LC-GD-1-1-2020

Types of action: Innovation action, Coordination and support action
Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities LC-GD-1-2-2020
Types of action: Research and Innovation action
Climate-resilient Innovation Packages for EU regions LC-GD-1-3-2020
Types of action: Innovation action, Coordination and support action
European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal LC-GD-10-1-2020
Types of action: Research and Innovation action
Behavioural, social and cultural change for the Green Deal LC-GD-10-2-2020
Types of action: Research and Innovation action
Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic
engagement LC-GD-10-3-2020
Types of action: Innovation action
Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system LC-GD-2-1-2020
Types of action: Research and Innovation action, Innovation action
Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications LC-GD-2-2-2020
Types of action: Innovation action
Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa LC-GD-2-3-2020
Types of action: Innovation action
Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources LC-GD-3-1-2020
Types of action: Innovation action
Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy LC-GD-3-2-2020
Types of action: Innovation action
Building and renovating in an energy and resource efficient way LC-GD-4-1-2020
Types of action: Innovation action
Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility LC-GD-5-1-2020
Types of action: Innovation action
Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy LC-GD-6-1-2020
Types of action: Innovation action
Restoring biodiversity and ecosystem services LC-GD-7-1-2020
Types of action: Innovation action
Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals LC-GD-8-1-2020
Types of action: Research and Innovation action
Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies LC-GD-8-2-2020
Types of action: Research and Innovation action
European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges LC-GD-9-1-2020
Types of action: Research and Innovation action
Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation LC-GD-9-2-2020
Types of action: Research and Innovation action
Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean LC-GD-9-3-2020
Types of action: Innovation action

Робота з інформацією конкурсу (І)

Робота з інформацією конкурсу (ІІ)

Робота з інформацією конкурсу (ІІІ)

Пошуки партнерів
On-line Partner
Call Info Days,
search databases
Conferences, Social Media
e.g SeReMa*,
Trade Exhibitions
Ideal IST, Fit of
Health

Choose the Best in
the area!

•Existing contacts with experience of EU
funding programs
•Partnering Networks
•Databases for Partner Search
Use of
-Use Partner Search facility on the Horizon
Existing
2020 Participant Portal website:
Collaborato
http://ec.europa.eu/research/participants/do Friends of
rs
cs/h2020-funding-guide/grants/applyingExisting
forfunding/find-partners_en.htm
Collaborato
-Search the CORDIS database for
rs
participants similar projects in FP7:
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.ht
ml
*http://www.security-research-map.eu/
•Social media
LinkedIn groups
Twitter

Пошуки партнерів
• Horizon2020 Projects:http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/
• National Contact Points: main contacts who can provide guidance, practical
information and assistance on all aspects of participation in Horizon 2020
including searching for partners. Information on Ukrainian National Contact
Points is available here:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_
contact_points.html
• CORDIS Partner Service–one of the largest databases of partner profiles
(self-registered profiles). It has a list of Partnership Requests and you can
also launch your own. https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
• Previously awarded bids: all proposals funded under FP7 are available to
view on line. Many people have found the contact from a relevant project to
outline their own area of expertise and request collaboration, very successful
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html

Пошук партнерів. Бази даних
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT Idealist Partner Search(http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch) –the service includes advice on
creating your profile by your local National Contact Point and there is a quality control of all the published data.
Net4Society(http://www.net4society.eu/public/pss.php) –this features partner search requests in the socioeconomic sciences and humanities
Nanosciencesand nanotechnologies, Materials and new Production technologies Partner
search(https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php) –this lists those looking for partners and also allows you to
launch a partner search
SEREN2(http://www.seren-project.eu/) –Security NCP network
ETNAplus(http://www.transport-ncps.net/) –Transport NCP Network
Innovative Medicines Initiative Partner Search (https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst) –the IMI supports
collaborative research projects and builds networks of industrial and academic experts to boost pharmaceutical
innovation and this site displays the partner searches which includes SMEs, large organizations and Universities.
ENV-NCP-Together(http://www.env-ncp-together.eu/) –Environment NCP Network
C-Energy+(http://www.c-energyplus.eu/) –Energy NCP Network
Partner search NCPs CaRE http://partnersearch.ncps-care.eu/index.php?index=6
Eco-innovation projects http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects/
LIFE projects http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database
(http://een.ec.europa.eu/services/going-international) –this site publishes an extensive number of innovation and
technology profiles from international companies and research organisationsto help identify suitable partners for
bilateral business, innovation and technology cooperation.

Пошук партнерів.LinkedIn groups
•
•
•
•
•

•
•
•
•

"HORIZON 2020" Framework Programmefor Research & Innovation [Official Group](100 023 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F3731775&tr
k=login_reg_redirect
"H2020 ICT" Research and Innovation in ICT, Collaborative R&D Projects & Partner Search(8 260 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F4427033&tr
k=login_reg_redirect
Horizon 2020 Information and Communication Technologies -Industrial Leadership(6 872 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F2066081&tr
k=login_reg_redirect
Find a Horizon 2020 Partner (2 893 members)
Horizon 2020 -EU Projects Partner Search(1 667 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F4457101&tr
k=login_reg_redirect
Horizon 2020 ICT Partner Search(307 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F3857636&tr
k=login_reg_redirect
Partner Search Horizon 2020: Food security, sustainable agriculture, forestry and bio-economy(301 members)
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F7416906&tr
k=login_reg_redirect
Horizon 2020 Partner Finder (192 members)
LinkedIn group "Environment projects & partner search – EASME“ https://www.linkedin.com/groups/7001906

Горизонт 2020 Платформа результатів
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-resultsplatform

Результати

Біля 54% учасників-новачки
Половина учасників МСП
Більше 20% бюджету Горизонт 2020 отримали МСП
Україна
153 проекти з 286 учасниками з України
1998 заявок з 2553 учасниками з України
36 350 090 отримали Українські установи
З яких 11 223 352 представники малого та середнього
бізнесу

Корисні сайти
Funding and Tender Opportunities Portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Horizon 2020 Documents https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
Horizon 2020 On-line Manual
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/grants/applying-for-funding/find-a-call_en.htm
Horizon 2020 Annotated Grant Agreement
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020amga_en.pdf
Horizon 2020 Ukraine National Portal: http://h2020.com.ua
Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-andinnovation-framework-programme_en

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Національний інформаційний центр
зі співробітництва з ЄС у сфері науки
та технологій
NCP Horizon 2020
______________________________
ОЛЕНА КОВАЛЬ
180, вул. Антоновича,
Київ, 03680, Україна
Тел/факс: +380 44 529 0332
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
Web: http://h2020.com.ua

