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Вебінар 6 вересня 2021р.
Як знайти релевантний конкурс програми

Горизонт Європа та сформувати проєктну ідею

Іван Кульчицький,

Президент ГО Агенція Європейських Інновацій

Керівник НКП ІКТ програми Горизонт 2020
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План презентації
1. Коротко про досвід АЄІ

2. Україна у Горизонт 2020

3. Загальна інформація про Горизонт Європа

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

5. Запитання та відповіді.  
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Коротко про досвід АЄІ
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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
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Заходи проєкту
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO
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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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Програма Горизонт Європа 2021-2027 95,5 млд.євро. 
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У грудні нарешті досягнуто згоди між Європарламентом та Радою Європи про бюджет
95,5 млд.євро.наступної Рамкової програми ЄС "Горизонт Європа" у розмірі

Бюджети окремих частин у млн. євро

Pillar I Excellent and Open science - 24,906

∗ European Research Council (ERC) -16,099

∗ Marie Skłodowska-Curie actions -

∗ Research infrastructures -

6,401

2,405

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

∗

∗

7,962

2,280

1,881

15,539

15,218

1. Health -
2a. Inclusive and Creative Society-

2b. Secure Society -

3. Digital, Industry and Space -

4. Climate energy and mobility -

5. Food, Natural Resources and Agriculture - 8,953

6. Non-nuclear direct actions of the JRC - 1,970

www.aei.org.ua

Бюджет програми

http://www.aei.org.ua/


www.aei.org.ua

Pillar III Innovative Europe - 13,418

9,736

527

3,155

3,392

2,954

∗ European Innovation Council (EIC) -

∗ European Innovation Ecosystem -

∗ European Institute of Innovation & Technology (EIT) -

∗ IV Strenthening the European research Area -

∗ Spreading excellence and widening -

∗ Reforming and enhancing European (Union) R&I System - 438

TOTAL (IN MILLION EURO) 95,517

Бюджет програми в млн.євро

www.aei.org.ua

http://www.aei.org.ua/
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Key Novelties
in Horizon Europe

Extended association 
possibilities

Create more impact through 
mission-orientation and 
citizens' involvement

Lessons Learned
from Horizon 2020 Interim Evaluation

Support breakthrough innovation

Strengthen international  
cooperation

Reinforce openness

Rationalise the funding  
landscape

European Innovation Council

R&I Missions

New approach to 
Partnerships

Open science policy

Spreading ExcellenceEncourage participation
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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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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 завершено технічні переговори з ЄК щодо умов долучення України 
до наступної рамкової програми Горизонт Європа. До укладення угоди потрібно ще
досягти домовленості про розмір сплати членського внеску.
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. 
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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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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.
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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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Робочі програми конкурсів (1)
https://cutt.ly/IQEJkrB

https://cutt.ly/IQEJkrB
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Робочі програми конкурсів (2)
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Робочі програми конкурсів (3)



www.aei.org.ua

2

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

The EIT’s new strategy for 2021-27 presents the creation of a new EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) in the 
Cultural & Creative Sectors and Industries.

https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/eit-strategy-2021-2027
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2021 Call for Proposals EIT Culture & Creativity
https://eit-culture-creativity.b2match.io/

https://eit-culture-creativity.b2match.io/
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Європейський інститут інновацій і технологій
KIC Digital -https://www.eitdigital.eu/about-us/

https://www.eitdigital.eu/about-us/
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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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Історія
успіху

NCP UA Common Description & Webinars Materials 

Де отримати допомогу – мережа НКП

https://docs.google.com/document/d/1DQhH04Kcrj0XzZHKjs27yU6UWZO5A7EzT4BvFMmg6Hc/edit
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Приклад алгоритму дій для генерації ідеї проєкту

 Пошук конкурсу на F&T за ключовим словом «Education»
 Вибір топіка: TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01

Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and 
cooperation with surrounding ecosystems

Якщо зацікавились то читаємо умови!
 The total indicative budget for the topic is EUR 30.00 million 
 The Commission estimates that an EU contribution of between EUR 1.50 and 2.00 

million would allow these outcomes to be addressed appropriately. Nonetheless, 
this does not preclude submission and selection of a proposal requesting 
different amounts. 
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TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01 
∗ Expected Outcome:The European Universities initiative, currently piloted under Erasmus+ and supported through 

Horizon 2020 has created enormous dynamism across higher education sector to jointly create critical mass and 
implement institutional transformation strategies towards universities of the future, involving also surrounding 
ecosystems. The European Universities will be drivers of a European Excellence Initiative in the future with a distinct 
widening module.

Projects are expected to contribute to the following outcomes:
• Integrated and longer term cooperation between the partner higher education institutions (HEI) in the network, and with 

actors in surrounding ecosystems, jointly creating critical mass to contribute better to major societal challenges;
• Tangible progress towards institutional transformation / modernisation of HEI (in its broadest sense), including through 

pilots or study cases, with a particular emphasis on the entities located in widening countries;
• Strengthened cooperation with a view to raising excellence, global competitiveness, and general attractiveness for 

international talents and investments, including gender equality provisions; this includes preparations to embark onto the 
potential future European Universities initiative;

• Contribute to a portfolio of successful cooperation models for modernisation/ transformation at research and innovation 
level, in synergy with HEI’s education dimension; identify remaining barriers at regional/national/EU level hampering 
cooperation between HEI and modernisation of HEI; act as a regional role model of successful transformation;

• Facilitate future synergies between the European Education Area and the European Research Area, in particular in relation 
to the European Universities alliances.
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TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01 
Scope:The capacity building towards the European Excellence Initiative aims to significantly 
strengthening cooperation between at least two organisations from higher education sector in a 
Widening country (or different Widening countries), by linking it with at least two internationally-leading 
institutions from two different Member States or Associated Countries.
∗ Enhance the scientific and technological capacity of the linked institutions with a principal focus on 

the entities from the Widening Country/-ies;
∗ Help raise the excellence profile of the HEI from the Widening country as well as the excellence 

profile of its staff;
∗ Strengthen considerably the networks towards realising integrated cooperation between the 

participating entities in the research and innovation dimension, in synergy with the entities’ education 
and training dimensions.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2021/information_horizon-widera-2021-access-05-01_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/information_horizon-widera-2021-access-05-01_en.pdf
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СORDIS – база попередніх проєктів
∗ https://cordis.europa.eu/projects/en

https://cordis.europa.eu/projects/en
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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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