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«Підготовка проєктів на конурси європейських програм 
підтримки цифрових інновацій»

Іван Кульчицький,
Президент ГО Агенція Європейських Інновацій

Керівник НКП ІКТ програми Горизонт 2020
керівник контактного пункту ініціативи I4MS в Україні, 

співзасновник платформи Industry4Ukraine, 
член експертного комітету з штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації,

член контактної мережі на напрямком ICT Innovation ініціативи EU4Digital, 
координатор робочої групи «Контакти між людьми» української національної платформи форуму 

громадянського суспільства Східного Партнерства
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Проєкт
«Як знайти власний шлях до успіху у програмах ЄС

для реалізації цифрових інновацій»

Окрім демонстрації
прикладів успішних цифрових інновацій

поширюємо інформацію про можливості участі
у європейських програмах



www.aei.org.ua

Заходи проєкту
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO
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План презентації
1. Коротко про досвід АЄІ та НКП ІКТ 

2. Основні програми ЄС 

3. Загальна інформація про Горизонт Європа

4. Тематичні пріоритети конкурсів у сфері цифрових технологій

5. Основні алгоритми дій для пошуку конкурсів та генерування проєктних
ідей

6. Запитання та відповіді.  
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Коротко про досвід АЄІ
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Матеріали АЄІ по темі Горизонт Європа

∗ https://drive.google.com/drive/folders/1DH0YI8Jg3UX9sFwrTUZqKM3efg06Me8f?
usp=sharing

∗ Інформаційно-аналітичний огляд основних можливостей участі 
українських організацій в європейських програмах підтримки 
цифрових інновацій

∗ Рекомендації з підготовки проєктних пропозицій на конкурси 
програми Горизонт Європа

https://drive.google.com/drive/folders/1DH0YI8Jg3UX9sFwrTUZqKM3efg06Me8f?usp=sharing
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HORIZON DASHBOARD - https://cutt.ly/2ylm2Oe
Дані по Україні: https://cutt.ly/XylQrEn (У полі Country введіть Ukraine)

Досвід України у Горизонт 2020

https://cutt.ly/2ylm2Oe
https://cutt.ly/XylQrEn
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EU4DIGITAL project
https://eufordigital.eu/uk/

https://eufordigital.eu/uk/


www.aei.org.ua

EU4DIGITALUA project
https://eu4digitalua.eu/areas/

https://eu4digitalua.eu/areas/
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Базова сторінка Європейської Комісії – основні документи

Портал фінансування та тендерів – конкурсна документація, подання заявок,
розміщення профілів, звітність, довідкова інформація

Робочі програми конкурсів програми

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

Джерела інформації про програму
Горизонт Європа та про її конкурси

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://cutt.ly/IQEJkrB
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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 

Типові проєкти українських організацій 
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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, але як мінімум має бути один партнер з країни члена ЄС)

• 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 до Горизонт 2020 – для наших організацій відкриті всі 
можливості Горизонт 2020, в т.ч. доступ до ресурсів діючих проектів (регрантинг), а 
зараз до підписання угоди з ЄС вважається як така, що асоційована до  Горизонт 
Європа.

• 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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Перші кроки до пошуку  джерел фінансування
Задача 1. Знайти проєкт, тематика якого відповідає вашій сфері 
діяльності або сфері застосування ваших досліджень чи розробок
Два основні напрямки пошуку
 Пошук релевантного конкурсу  серед відкритих конкурсів програм ЄС
 Глибший пошук  за тематичними пріоритетами тих проєктів та організацій, 

які Вам цікаві з точки зору перспектив розвитку сфери досліджень та 
інновацій. Тобто це такий глибший Stat of art
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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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∗ 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

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) 
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1. Яка ваша мета участі у конкурсах програм ЄС? 
Фінанси? Такі вимоги в університі, НДІ?
Фінанси!

2. Кому потрібний ваш проєкт? 
Яку користь для суспільства принесе проєкт?
Щодо нового Ви можете запропонувати?
Які рішення для виявлених проблем?
Як проєкт вплине на розвиток ваших компетенцій та розвиток вашої організації? 

Як знайти свій конкурс
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Робочі програми конкурсів (1)
https://cutt.ly/IQEJkrB

https://cutt.ly/IQEJkrB
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Робочі програми конкурсів (2)



www.aei.org.ua

2

Робочі програми конкурсів (3)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (1)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (2)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (3)
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CLUSTER  4 Digital, industry and space
Budget for call 2021-2022: 3.38 Bn euro, Total in HE- 15.54 Bn euro
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 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European
AI lighthouse (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised technologies (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-05: Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child
Sexual Abuse Material (CSAM) (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07: NGI International Collaboration - USA and Canada (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14: eXtended Reality Technologies (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning - Engage and Interact (IA)

DESTINATION – A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND 
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES
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 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26: Open source for cloud-based services (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38: International cooperation in semiconductors (CSA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-03: Advanced multi-sensing systems (Photonics Partnership) (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-30: European Enabling technologies for Beyond 5G/6G RAN
disaggregated architectures (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-39: Ultra low energy and secure networks (RIA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-05: AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including
production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-06: Pushing the limit of physical intelligence and performance
(RIA)

 HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07: Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI,
Data and Robotics Partnership) (IA)

DESTINATION – WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES



www.aei.org.ua

2021 - Protecting and nurturing democracies 5 RIAs 50.00 M€

2022 - Reshaping democracies 9 RIAs 81.00 M€

2021 – R&I on cultural heritage and CCIs 2021 4 RIAs 45.00 M€

2021 – Engagement with stakeholders 2 CSA (*) 6.50 M€

2022 – R&I on cultural heritage and CCIs 2022 9 RIAs + 1 CSA 92.80 M€

2021 - Inclusiveness in times of change 6 RIAs + 1 CSA 57.00 M€

2022 - A sustainable future for Europe 10 RIAs 90.00 M€

2021 and 2022 – Expertise 2 Expert actions 0.42 M€

2022 – FR Presidency event 1 IBA 0.30 M€

TOTAL 423.02 M€

DEMOCRACY

Innovative Research on 
Democracy and Governance

HERITAGE

Innovative Research on the 
European Cultural Heritage 

and the Cultural and 
Creative Industries

TRANSFORMATIONS

Innovative Research on 
Social and Economic 

Transformations

CALLS TOPICS BUDGET

OTHER ACTIONS

27

Cluster 2 Work Programme 2021-2022
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CLUSTER 3 CIVIL SECURITY FOR SOCIETY
DESTINATIONS

1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
2. Effective management of EU external borders
3. Resilient infrastructure
4. Increased Cybersecurity
5. A Disaster-Resilient Society for Europe
6. SSRI (Strengthened Security Research and Innovation)

2021 Opening of the Calls: May
Deadline: 8th of September

2022 Opening of the Calls: 15th of March 
Deadline: 8th of September

Budget for 2021: 219.69 M€
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4. INCREASED CYBERSECURITY

2
9

Relevant Cluster 3 Expected Impact:
“Increased cybersecurity and a more secure online environment by 
developing and using effectively EU and Member States’ capabilities in 
digital technologies supporting protection of data and networks aspiring 
to technological sovereignty in this field, while respecting privacy and 
other fundamental rights; this should contribute to secure services, 
processes and products, as well as to robust digital infrastructures 
capable to resist and counter cyber-attacks and hybrid threats.”
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Методичні матеріали
Інформаційно-аналітичний огляд основних можливостей участі українських організацій 

в європейських програмах підтримки цифрових інновацій
https://aei.org.ua/informacijno-analitichnij-oglyad-osnovnih-mozhlivostej-uchasti-ukrainskih-organizacij-v-ievropejskih-programah-pidtrimki-
cifrovih-innovacij

 Конкурси кластеру «Здоров’я»
 Конкурси кластеру «Культура, творчість та інклюзивне суспільство»
 Конкурси кластеру «Громадянська безпека для суспільства»
 Конкурси кластеру «Цифрові технології, промисловість та космос»
 Конкурси кластеру «Клімат, енергетика та мобільність»
 Конкурси кластеру «Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє 

середовище»

Рекомендації щодо участі у конкурсах європейських програм підтримки цифрових інновацій

https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/

Цикл вебінарів з підготовки проєктних заявок на конкурси програми Горизонт Європа

https://aei.org.ua/informacijno-analitichnij-oglyad-osnovnih-mozhlivostej-uchasti-ukrainskih-organizacij-v-ievropejskih-programah-pidtrimki-cifrovih-innovacij
https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/
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Історія
успіху

Уточніть реєстрацію своєї організації та її PIC

Подання заявок та звітність все в онлайн на порталі F&T
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СORDIS – база попередніх проєктів
∗ https://cordis.europa.eu/projects/en

https://cordis.europa.eu/projects/en
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CORDIS - Проєкти та їх результати
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

• Структура проектів
• Сайти проектів
• Партнери
• Події
• Звіти
• Контакти

Підписатись на розсилку

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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Пошук партнерів 
Яка мета пошуку?
Див. рекомендації з підготовки проєктних заявок
https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-
pidtrimki-cifrovih-innovacij/

https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/
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1. Визначитись з метою пошуку партнера

2. Пошук релевантних організацій, які відповідають меті налагодження
партнертства

3. Підготовка пропозицій потенційним партнерам

4. Ведення комунікації з партнерами і обговорення змісту проєктної пропозиції

5. Протиріччя, суперечки та конфліктні ситуації.

6. Досягнення порозуміння та розвиток партнерських відносин

Основні кроки у пошуку партнерів
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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.

Більшетого, 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.
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Джерела інформації про партнерів

www.aei.org.ua

Idealist

∗ 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
∗ Через соціальні мережі: LinkedIN & Facebook
∗ Google search – «Гугл знає все»

http://www.aei.org.ua/
https://www.ideal-ist.eu/
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1. Пошук партнерів через портал
фінансування та тендерів

2. Інструменти спеціалізованих порталів для
налагодження партнерських відносин

3. Участь спеціальних заходах Європейської
Комісії

Веб-ресурси для пошуку партнерів
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Пошук партнерів на порталі F&T (1)
Опція Partner Search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
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Пошук партнерів на порталі F&T (2)
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Пошук партнерів на порталі F&T (3)
Шукаємо за пріоритетами конкурси Горизонт 2020 , які мають статус Closed
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Європейський інститут інновацій і технологій
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission

https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission
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Європейський інститут інновацій і технологій
KIC Digital - https://www.eitdigital.eu/conference

https://www.eitdigital.eu/conference


www.aei.org.ua

Hei initiative https://www.eit-hei.eu

https://www.eit-hei.eu/
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Hei initiative https://www.eit-hei.eu

https://www.eit-hei.eu/
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Funding box https://fundingbox.com/

https://fundingbox.com/
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I4MS - https://i4ms.eu/brokering-system/

https://i4ms.eu/brokering-system/
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https://spaces.fundingbox.com/spaces/i4ms-eu4digital-smart-industry-community-space

I4ms EU4digital Smart Industry Сommunity Space
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∗ http://www.ideal-ist.eu/partnerships

Сервіси Ideal ist (1)

http://www.ideal-ist.eu/partnerships
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∗ https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Сервіси заходів ЄК (1)

Відеозапис та презентації за напрямками
Можливість знаходження партнерів
Додаткова корисна інформація
Анонси нових подій 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/


www.aei.org.ua

∗ https://digital2021.ideal-ist.eu/

Приклад площадки знаходження партнерів

https://digital2021.ideal-ist.eu/


www.aei.org.ua

∗ https://digital2021.ideal-ist.eu/

Приклад площадки знаходження партнерів

https://digital2021.ideal-ist.eu/


www.aei.org.ua

https://horizon-europe-cluster-4-industry.b2match.io/
Брокерська зустріч 28 жовтня

https://horizon-europe-cluster-4-industry.b2match.io/


www.aei.org.ua

https://www.ngiot.eu/event/ec-virtual-event-digital-autonomy-in-the-computing-continuum/
Участь у заходах

https://www.ngiot.eu/event/ec-virtual-event-digital-autonomy-in-the-computing-continuum/


www.aei.org.ua

https://www.ngi.eu/
Участь у заходах

https://www.ngi.eu/


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

Соціальні мережі - LinkedIN
∗ https://www.linkedin.com/groups/3190039/



www.aei.org.ua

Ваші дії – почніть з пошуку релеватної теми 
https://cutt.ly/OnL9lMs

https://cutt.ly/OnL9lMs


www.aei.org.ua

Приєднайтесь до розсилки АЄІ та НКП 
∗ https://groups.google.com/g/innoaei - у цій групі багато корисної інформації

https://groups.google.com/g/innoaei


www.aei.org.ua

Контакти
ГО “Агенція Європейських Інновацій” 
info@aei.org.ua kul.ivan@gmail.com
Тел.+380509292396
Розсилка
https://groups.google.com/g/innoaei
Facebook 
https://www.facebook.com/InnoEU.UA

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety . Матеріал відображає 
позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та 

Європейського Союзу».

https://groups.google.com/g/innoaei
https://www.facebook.com/InnoEU.UA
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