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SCIENCE | INDUSTRY | SOCIETY

Мережа Національних контактних пунктів:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points
NCPs Guiding principles:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP%20Minimum%20standards.pdf
Національний портал Горизонт 2020:
h2020.com.ua

Національні та Регіональні

контактні пункти

Рамкової програми ЄС
Публікація підготовлена НІП України за підтримки Міністерства освіти і науки України

«Горизонт 2020»

Горизонт 2020 — це рамкова програма з наукових досліджень та інновацій Європейського
Союзу, розпочата у 2014 р.
Вона об’єднує:
 Рамкові програми з досліджень і технологічного розвитку
(Framework Programme for Research and Technical Development);
 Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій
(Competitiveness and Innovation Framework Programme — CIP);
 Європейський інститут інновацій та технологій
(European Institute of Innovation and Technologies — ЕІТ).
Програма зосереджує основне фінансування на трьох пріоритетних напрямках: передова наука,
лідерство у промисловості, суспільні виклики. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним
в програмі “Європа 2020” та Інноваційним Союзом.
З липня 2015 року Україна є асоційованим членом програми Горизонт 2020, тому має можливість
користуватися тими ж привілеями, якими користуються крани ЄС.
Національні контактні пункти Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020” створено за наказом
Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 р. № 1068 у відповідності до практик ЄС щодо
інформаційної підтримки участі в Рамкових програмах ЄС, на період 2014–2020 роки в програмі
Горизонт 2020.
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Національні контактні пункти Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020”
за тематичними напрямами
Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Національний координатор національних контактн их пунктів
National NCP Coordinator
 Шаповал
Стелла
Степанівна
Stella
Shapoval

Міністерство освіти і науки України
Deputy Head of the International Cooperation
and European Integration Department,
Ministr y of Education and Science of Ukraine
16 Shevchenko Blvd., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.:
+38 044 287 82 33
E-mail: s_shapoval@mon.gov.ua

Юридичні та фінансові аспекти
Legal and Financial aspects
 Коваль
Олена
Віталіївна
Olena
Koval

Міністерство освіти і науки України
ДП “Центр науково-технічної інформації та
сприяння інноваційному розвитку України”
Національний інформаційний центр зі спів
робітництва з ЄС у сфері науки та технологій
National Information Center for Ukraine–EU
S&T cooperation
180 Antonovycha St., Room 801, Kyiv,
Ukraine, 03680
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Tel./fax: +38 044 529 03 32
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
o.koval@h2020.com.ua
Web:
h2020.com.ua

Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Про тематичний напрям.
Основні фінансові та правові норми програми “Горизонт 2020” визначаються, з одного боку, у Фінансовому регламенті ЄС (EU Financial Regulation (FR)) та, з іншого боку, у Правилах участі у “Горизонт 2020” (Horizon 2020 Rules
for Participation). Положення про правила участі та розповсюдження результатів в рамках програми “Горизонт
2020” встановлює спеціальні правила фінансування в рамках програми “Горизонт 2020”, а також для поширення
та використання результатів. Правила застосовуються до всіх частин програми “Горизонт 2020”. Вони визначають,
наприклад, ключові концепції, схеми фінансування та ставки фінансування, юридичні особи, які мають право на
фінансування, правила, що стосуються конкурсів на подання пропозицій та процесів оцінки, відшкодування витрат
та прав інтелектуальної власності. Правила участі у програмі Horizon 2020 також застосовуються до Спільних технологічних ініціатив (JTI).
Відновлене фінансове регулювання (FR) Європейського Союзу набуло чинності з 1 січня 2013 року. Воно визначає принципи та процедури, що регулюють встановлення та виконання бюджету ЄС та контроль за фінансами
Європейських Співтовариств. Це включає положення щодо надання грантів у контексті дослідницьких дій. FR доповнено так званими правилами застосування, які містять детальні технічні положення. Зокрема, норми фынансового
регулювання, що мають відношення до реалізації програми “Горизонт 2020”, включають правила некомерційного
характеру проектів, що фінансуються ЄС, принципи економічності та ефективності, загальні критерії відшкодування
витрат та обов’язкові терміни, яких слід дотримуватися Комісії для інформування учасників про результати оцінки
та укладання контрактів.
Спеціальні правила описані в Типовій угоді про надання гранту (MGA: Model of Grant Agreement). На порталі
учасників ви також можете знайти деталізований анотований варіант MGA.
Horizon 2020 Rules for Participation:
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/h2020-rules-participation_en.pdf
EU Financial Regulation:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0966-20160101&from=EN
Анотована модель Угоди про надання гранту:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Доступ до фінансування
Access to Finance
 Коваль
Олена
Віталіївна
Olena
Koval

Міністерство освіти і науки України
Національний інформаційний центр
зі співробітництва з ЄС у сфері науки
та технологій
National Information Center
for Ukraine–EU S&T cooperation
180 Antonovycha St., Room 801, Kyiv,
Ukraine, 03680

Tel./fax: +38 044 529 03 32
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
o.koval@h2020.com.ua

Про тематичний напрям.
Інструмент, що діє в рамках компоненту Г2020 “Індустріальне лідерс тво”, надає змогу компаніям і іншим видам
організацій, діяльність яких спрямована на дослідження та інновації, отримати доступ до фінансових інструментів
на кшталт позики, гарантії, контргарантії, часткове фінансування, тощо. Скористатися таким інструментом можуть не
лише МСП, але і дослідницькі центри, університети, громадсько-приватні партнерства, компанії та проекти спеціального призначення, спільні підприємства, тощо. Підтримка надається головним чином інноваційним установам (іноді
мікропідприємствам), особливо на стадії старт-апу або виходу на нові ринки. Компанії та інші установи з країн-членів
ЄС та країн, асоційованих до Г2020, можуть бути бенефіціарами за цим інструментом.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
 Шахбазян
Карина
Суренівна
Karina
Shakhbazyan

 Лазько
Галина
Вікторівна
Halyna
Lazko

Ушаков
Микола Володимирович
Mykola Ushakov

Центр інтелектуальної власності та передачі
технологій НАН України
Center for intellectual property and technology
transfer of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Національний університет
“Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
12 Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013
http://www.lp.edu.ua/

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
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Tel.:
+38 044 239 67 59
E-mail: karina@nas.gov.ua

Tel.:
+38 032 258 27 46
E-mail: lazko@lp.edu.ua
Web:
http://www.lp.edu.ua/
ncpmka

Tel./fax: +38 044 521 35 41
+380 44 526 53 43
Mob.: +38 067 276 43 52
E-mail: n.v.ushakov@gmail.com

Керівник національного
контактного пункту
Савкевич
Олексій Володимирович
Oleksiy Savkevych

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Donetsk National University
21 600-richa St., Vinnytsa, Ukraine, 21021

Контактні дані
Tel.:

+38 063 477 76 20,
+38 050 471 54 48
E-mail: savkevych@donnu.edu.ua;
savkevych@gmail.com

Про тематичний напрям.
“Дії Марії Склодовської-Кюрі” спрямовані на здобуття нових знань, навиків, розвиток інновацій, а також зміцнення
міжнародної та міжсекторальної мобільності науковців.
“Дії Марії Склодовської-Кюрі” відкриті для дослідників і працівників інноваційної галузі (будь-якого віку, національності, стадії професійної кар’єри), а також університетів, науково-дослідних інститутів, бізнес-структур, промислових
компаній (зокрема, малих і середніх підприємств), соціально-економічних установ держав-учасниць Європейського
Союзу, асоційованих і третіх країн. Програма пропонує кілька варіантів для кар’єрного росту наукових співробітників
у Європі і за її межами. Передбачено підхід, при якому фінансування отримують проекти за будь-якими напрямками
та галузями наукових досліджень.
Учасникам програми надається підтримка на усіх ступенях розвитку їх кар’єри. Особливу увагу приділяють поєднанню академічних досліджень з інноваційною діяльністю на малих та середніх підприємствах. Науковці отримують
можливість отримати науковий ступінь PhD за однією чи двома спеціальностями, набути знань та навичок, необхідних
для розвитку їх кар’єри.
Типи проектів за напрямком:
 Мережі інноваційного навчання (ITN);
 Індивідуальні стипендії (IF);
 Обмін кадрами у сфері досліджень та інновацій (RISE);
 Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (COFUND);
 Фестиваль науки “Ніч науковця” (Researchers Night).
Детальніше: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

–6–

Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Європейські дослідницькі інфраструктури
European Research Infrastructures
 Гороховатська
Марина
Ярославівна
Maryna
Gorokhovatska

Інноваційний центр НАН України
Innovation center of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.:
+38 044 239 64 98
E-mail: mgor@nas.gov.ua

Про тематичний напрям.
Дослідницькі інфраструктури (ДІ) — це засоби або платформи (в тому числі віртуальні), які забезпечують наукову
спільноту ресурсами та послугами для проведення досліджень й прискорення інновацій у всіх галузях науки. Отже
до ДІ належать основне обладнання/ набір інструментарію а також ресурси, що містять знання: колекції, архіви і банки даних. Е-Інфраструктури, які є невід’ємною частиною зазначених засобів, означають бази даних, обчислювальні
системи, комунікаційні мережі, в тому числі інфраструктури на основі ІКТ, такі як Grid, інфраструктури програмного
забезпечення та проміжного програмного забезпечення.
Основні завдання, визначені програмою “Горизонт 2020” та наступними роками: розвиток нових ДІ світового рівня,
об’єднання та відкриття національних та регіональних ДІ, в яких зацікавлена Європа, розвиток, розповсюдження та
управління е-інфраструктурами на основі ІКТ, прискорення інноваційного потенціалу ДІ та людських ресурсів, а також
посилення міжнародної співпраці та політики щодо ДІ в цілому, включаючи політичні рішення.
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва
Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing
 Білан
Ірина
Іванівна
Iryna
Bilan

 Никируй
Любомир
Іванович
Lyubomyr
Nykyruy

 Халавка
Юрій
Богданович
Yuriy
Khalavka

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича НАН України
I.M. Frantsevich Insitute for problems
of Material Sciences of NASU
3 Krzhizhanovskogo St., Kyiv, Ukraine, 03680
ipms.kiev.ua

Tel.:
+38 044 424 14 58
E-mail: belanira2014@gmail.com

Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University
57 Shevchenko St., Ivano-Frankivsk,
Ukraine, 76018
www.pnu.edu.ua

Tel.:
+38 095 699 17 85
Fax:
+38 034 253 15 74
E-mail: lyubomyr.nykyruy@
gmail.com
Web:
ncp.pu.if.ua

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsubinsky St., Chernivtsi, Ukraine, 58012
www.chnu.edu.ua
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Tel.:
+38 037 258 47 45
E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua
Web:
http://ibhb.chnu.edu.ua/
ncp

Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Про тематичний напрям.
Лідерство в галузі сприятливих та промисловими технологій (LEIT) в рамках програми Horizon 2020 буде підтримувати розвиток технологій, що є основою інновацій у різних галузях. Програма “Горизонт 2020” буде зосереджена
на розвитку європейських промислових потужностей у ключових технологіях (KETs).
Ця частина програми охоплює різні області:
 Нанотехнології
 Передові матеріали
 Передове виробництво та обробка
 Біотехнологія
Діяльність робочої програми буде спрямована на вирішення всього інноваційного ланцюжка з рівнями готовності
до технологій, що охоплюють найважливіший діапазон від середнього рівня до високого рівня, що передує масовому
виробництву, і допомагає подолати прогалини (“долини смерті”) в цьому діапазоні. Ці заходи будуть ґрунтуватися на
дослідницьких та інноваційних програмах, визначених промисловістю та бізнесом разом із науковою спільнотою, і
зосереджують увагу на використанні інвестицій у приватний сектор.
Для більш високих рівнів готовності до технології, спеціальна підтримка буде надана для масштабних пілотних
ліній та демонстраційних проектів, щоб полегшити промислове впровадження та комерціалізацію. Буде зосереджено
увагу на внесок ключових технологій у вирішення суспільних проблем.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materialsadvanced-manufacturing-and-processing-and
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контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
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Контактні дані

Здоров’я, демографічні зміни та добробут
Health, demographic change and wellbeing
 Смалько
Петро
Якович
Peter
Smalko

 Симочко
Таїсія
Михайлівна
Tayisiya
Symochko
 Погорєлов
Максим
Володи
мирович
Pogorielov
Maksym

ДУ “Науковий центр з медико-біотехнічних
проблем НАН України”
National Scientific Centre for Medical
and Biotechnical Research of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
www.biomed.nas.gov.ua

Ужгородський національний університет
Uzhhorod National University
46 Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000

Сумський державний університет
Sumy State University
2 Rimskiy-Korsakov St., Sumy,
Ukraine, 40002
www.sumdu.edu.ua
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Tel.:

+38 044 239 66 23;
+38 050 352 67 30
E-mail: petro.smalko@gmail.com
Web:
http://biomed.nas.gov.ua/
component/content/
article/120-ncp-ua

Tel.:
+38 050 372 99 50
E-mail: tayiss@gmail.com
Web:
http://ncp-uzhnu.net.ua/

Tel.:

+38 054 266 17 61
+38 066 900 54 48
E-mail: m.pogorielov@gmail.com
Web:
http://horizon2020.
sumdu.edu.ua

Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Про тематичний напрям.
Метою тематичного напряму “Здоров’я, демографічні зміни та добробут” (SC1) є пошук і надання рішень для покращання здоров’я населення шляхом:
 ефективної інтеграції підходів до персональної медицини та систем охорони здоров’я на користь пацієнтів
та громадян;
 боротьби з інфекційними хворобами та зростаючою загрозою резистентності до антимікробної дії;
 задоволення потреб найбільш уразливих груп та послаблення глобального зростання хронічних захворювань;
 декодування впливу навколишнього середовища — в тому числі зміни клімату та якості повітря — на здоров’я
та розробка заходів з пом’якшення цього впливу;
 вивчення цифрового потенціалу для інновацій та охорони здоров’я, включаючи створення “Європейського
хмарного сервісу дослідницької та інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я”;
 стимулювання інновацій у сфері європейської системи охорони здоров’я шляхом вивчення і застосування
передових технологій, сприяння регуляторній науці.
Дослідження та інновації в рамках тематичного напряму спрямовані для досягнення мети — “краще здоров’я для
усіх”. У рамках нової Робочої програми 2018-2020 даний напрям спрямований на ефективну інтеграцію персоналізованої медицини, боротьбу з інфекційними захворюваннями, задоволення потреб найбільш уразливих груп населення
на розробку ефективних заходів лікування хронічних захворювань, а також впровадження цифрових технологій в
охорону здоров’я.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-andwellbeing
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка
Food security, sustainable agriculture, marine
and maritime research and the bio-economy & Biotechnology

 Симочко
Таїсія
Михайлівна
Tayisiya
Symochko

 Степанова
Тетяна
Юріївна
Tetyana
Stepanova

Ужгородський національний університет
Uzhhorod National University
46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000
http://www.uzhnu.edu.ua/

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова
I.I. Mechnikov Odesa National University
2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082
onu.edu.ua

– 12 –

Tel.:
+38 050 372 99 50
E-mail: tayiss@gmail.com
Web:
http://ncp-uzhnu.net.ua/  

Tel.:

+38 048 702 31 13
+38 048 731 71 51
E-mail: Ncp.h2020@onu.edu.ua
Web:
http://horizon.onu.
edu.ua,
www.facebook.com/
ncphorizon2020/

Керівник національного
контактного пункту

 Калачнюк
Лілія
Григорівна
Liliya
Kalachnyuk

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Національний університет біоресурсів і
природокористування України National
University of Life and Environmental Sciences
of Ukraine
15 Heroyiv Oborony St.,
Kyiv, Ukraine, 03041
https://nubip.edu.ua/

Tel.:
+38 063 581 53 31
E-mail: lilkalachnyuk@gmail.com
kalachnyuk_liliya@nubip.
edu.ua
Web:
https://nubip.edu.ua/
horizon2020

Про тематичний напрям.
Необхідний перехід до оптимального та поновлюваного використання біологічних ресурсів та до стійких систем
первинного виробництва та обробки. Ці системи покликані виробляти більше продуктів харчування, клітковини та
інших біологічних продуктів з мінімальними витратами, впливом на навколишнє середовище та викидами парникових
газів, а також покращеними екосистемними послугами, нульовими відходами та належною соціальною цінністю.
Пріоритет спрямований на розвиток оптимального використання біологічних ресурсів та сталого виробництва.
Такий підхід забезпечує виробництво більшої кількості продуктів харчування та продуктів біологічного походження,
мінімалізує шкоду від використання біологічних ресурсів, формує збереження біорізноманіття, збереження екоресурсів,
зменшення шкідливого впливу сільського та інших форм господарства на зовнішнє середовище, зменшення забруднення відходами виробництва. Усі індустрії, что базуються на використанні біологічних ресурсів стають частиною Євро
пейського суспільства та єкономіки. Підходи в використанні біологічних ресурсів у виробництві надають можливість
формувати нові робочі місця, нові напрями бізнесу. Програма надає нові рішення для інноваційного розвитку в сфері
морських та сільськогосподарських досліджень та промисловості. Головна мета програми — формування нових ринків
біопродуктів, забезпечення безпеки продуктів харчування, захист клімату та природніх ресурсів.
Детальніше: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agricultureand-forestry-marine-maritime-and-inland-water
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Secure, clean and efficient energy
 Тарелін
Андрій
Анатолійович
Andriy
Tarelin

 Воронич
Артур
Романович
Artur
Voronych

 Дичковський
Роман
Омелянович
Roman
Dychkovskiy

Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України
A.M. Pidgorny Institute for Techanical
Engineering Problems of NASU
2/10 Dmytra Pozharskoho St., Kharkiv,
Ukraine, 61046
http://ipmach.kharkov.ua

Tel.:

+38 057 349 47 21
+38 057 294 38 23
E-mail: tarel@ukr.net
Web:
http://ncp-energy.kt.
kharkov.ua

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Ivano-Frankivsk National
Technical University of Oil and Gas
15 Karpatska St., Ivano-Frankivsk,
Ukraine, 76019
http://nung.edu.ua/

Tel.:

Національний гірничий університет
National Mining University
19 Yavornytsky St., Dnipro, Ukraine, 49000
nmu.org.ua

Tel.:
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+38 050 072 96 40
+38 034 272 71 78
E-mail: ncp_energy@nung.edu.ua
a.voronych@nung.edu.ua
Web:
http://inno.nung.edu.ua/
uk/ncp

+38 056 744 62 14
+38 056 247 32 09
E-mail: dichre@yahoo.com
Web:
http://rcp.nmu.org.ua

Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Про тематичний напрям.
Мета напряму — підтримка переходу до надійної, стійкої та конкурентоспроможної енергетичної системи.
Для переходу до конкурентоспроможної енергетичної системи ми повинні подолати ряд проблем, а саме різке
зменшення запасів ресурсів, зростаючі потреби в енергії та зміни клімату.
Проблематика тематичного напряму структурована навколо семи конкретних цілей і науково-дослідних областей:
 Зниження споживання енергії та викидів вуглекислого газу;
 Більш дешеве, низьковуглецеве електропостачання;
 Альтернативні види палива та мобільні джерела енергії;
 Створення єдиних розумних Європейських електромереж;
 Отримання нових знань та технології;
 Залучення громадськості до прийняття управлінських рішень;
 Злиття ринків енергетики та ІКТ інновацій.
Тематичні виклики згруповані за Основними пріоритетами: енергоефективність, низьковуглецеві технології в
енергетиці, “розумні” міста.
Виклики за напрямом “Енергоефективність” кореспондуються з короткостроковою та довгостроковою стратегіями
ЄС, які направлені на поступове зниження споживання первинної енергії до 2020 та до 2030 року. Виклики зосереджені на проводжені енергоефективних технологій та інновацій в будівництві, промисловості, в системах опалення та
кондиціювання (охолодження), створення нових енергозберігаючих продуктів, використання МСП інструментів.
Виклики групи “Низьковуглецева енергетика” пов’язані з необхідністю розроблення та виведення на ринок доступних, економних та максимально ефективних технологічних рішень, спрямовані на декарбонізацію енергетичної
системи.Науково-дослідна діяльність у цій галузі охоплює: фотовольтаіку; проблематику концентрованої сонячної
енергії, енергії вітру, енергії океану, гідроенергії, геотермальної енергії; відновлювальні джерела обігріву та охолодження; зберігання енергії, біопалива та альтернативні види палива, зберігання вуглецю.
Виклики групи “Розумні міста” спрямовані на дослідження та розробку механізмів забезпечення сталого розвитку міських районів, що вимагає нових, ефективних і зручних технологій і послуг, зокрема, в таких галузях, як
енергетика,транспорт та ІКТ, розроблення комплексних підходів, як з точки зору наукових досліджень, так і з точки
зору впровадження передових технологічних рішень.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secureclean-and-efficient-energy
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Малі та середні підприємства
Small and medium enterprises
Рубель
Олег Євгенович
Oleg Rubel

Інститут проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень
Institute for Market Problems
and Economic-and-Ecological Research
29 Frantsuzkiy Blvd., Odessa,
Ukraine, 65044

Tel.:
+38 048 7223296
E-mail: rubel@farlep.net
rubeloleg@gmail.com

Про тематичний напрям.
Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) є новим підходом для підтримки інноваційної дія
льності МСП. Інструментом фінансування МСП розглядаються фінансові потреби міжнародно- орієнтованих МСП щодо
реалізації ризикованих інноваційних ідей з високим ринковим потенціалом.
Інструмент спрямований на підтримку проектів з європейським масштабом, які с творюють новий бізнес (продукт,
процеси, послуги, маркетинг тощо), що призводять до ра дикальних змін. Він просуватиме компанії на нові ринки,
сприятиме зростанню і створюватиме високу віддачу інвестицій. Інструмент фінансування МСП охоплює всі типи
інноваційних МСП у всіх секторах.
На відміну від інших видів діяльності, для подання заявки достатньо навіть одного МСП. МСП самі вирішують, як
краще орга нізувати проект і з ким співпрацювати, вклю чаючи субпідрядників у разі, якщо їм не вистачає власних
можливостей.
Підтримка надається на трьох різних фазах, що складають повний інноваційний цикл:
 Концепція і техніко-економічна оцінка (Фаза 1)
 Інноваційний проект (Фаза 2)
 Комерціалізація (Фаза 3)
Детальніше: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
на базі якої створено НКП

Контактні дані

Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали
Climate action, resource efficiency and raw materials
 Огородник
Євген
Анатолійович
Evgen
Ogorodnyk

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”
National Technical University of Ukraine
“Kyiv Polytechnic Institute”
37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056
http://kpi.ua/

Tel.:
E-mail:
Skype:
Web:

+38 050 292 81 43
ogo55@ukr.net
ogorodnyk55
http://ncp.kpi.ua/uk/

Про тематичний напрям.
Дослідження та інновації охоплюютьь такі основні напрямки діяльності:
 Клімат — інформовані рішення для клімат-стійкого низьковуглецевого суспільства.
 Культурна спадщина — залучення нової програми культурної спадщини для економічного зростання.
 Спостереження Землі — найважливіша інформація про клімат, енергію, природні небезпеки та інші соціальні
проблеми.
 Природні рішення — забезпечення життєздатних рішень природних екосистем.
 Систематичні екологічні інновації — створення та використання економічних та екологічних переваг.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resourceefficiency-and-raw-materials
Конкурси 2018–2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820climate_en.pdf
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Керівник національного
контактного пункту

Установа / організація / підприємство,
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Контактні дані

Європейська Рада досліджень
European Research Council
 Міщук
Яніна
Ромуальдівна
Yanina
Mishchuk
 Андрущенко
Валентина
Борисівна
Valentyna
Andrushchenko

Інститут молекулярної біології та генетики
НАН України
Institute of Molecular Biology and Genetics
of National Academy of Sciences of Ukraine
150 Zabolotnogo St., Kyiv-143, Ukraine, 03680
www.imbg.org.ua

Державний фонд фундаментальних
досліджень
The State Fund For Fundamental Research
of Ukraine
16, Shevchenko blvd., Kyiv-601, Ukraine, 01601
www.dffd.gov.ua

Tel.:
+38 050 177 76 70
Fax:
+38 044 526 07 59
E-mail: mishchuk@imbg.org.ua

Tel.:

+38 044 246 39 29
+38 044 287 82 78
E-mail: ncp.dffd@gmail.com
Web:
ncp.dffd.gov.ua

Про тематичний напрям.
Індивідуальні гранти найвищого наукового рівня в галузі фундаментальних досліджень. Останнього року — також
комбінований вид гранту (Synergy) для коллективу дослідників високого рівня з різних галузей науки
Детальніше: https://erc.europa.eu/
Європейська Рада досліджень надає на конкурсній основі індивідуальні гранти дослідникам на різних етапах наукової кар’єри без обмеження наукового напрямку, а також можливість подання на конкурс проектів науковцями в
групі від 2-4 осіб для спільного вирішення наукової задачі.
Детальніше: https://erc.europa.eu/
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Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства
Inclusive, innovative and reflective societies
 Ткачук
Надія
Володи
мирівна
Nadiia
Tkachuk

 Заремба
Оксана
Іванівна
Oksana
Zaremba

National Національний університет
“Києво-Могилянська академія”
University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655
www.ukma.edu.ua

Львівський національний університет
імені Івана Франка
Ivan Franko National University of Lviv
1 Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000
www.lnu.edu.ua

Tel.:

+38 093 405 46 45
+38 044 463 69 74
E-mail: morshnanv@ukma.edu.ua
morshna@gmail.com
Web:
https://www.facebook.
com/H2020NaUKMA/

Tel.:
+38 093 484 61 31
E-mail: oksanazaremba@
gmail.com
Web:
www.h2020lnu.com.ua

Про тематичний напрям.
Підтримка інклюзивних, інноваційних та розумних суспільств є необхідною умовою для стійкої європейської інтеграції. Конкурси у цьому тематичному напрямі спрямовані на дослідження та інновації у сфері соціальної ізоляції,
дискримінації та різних форм нерівності; вивчення національної пам’яті, самобутності, толерантності та культурної
спадщини. Цей напрям програми спрямований на глибше розуміння Європи через забезпечення пошуку рішень та
підтримку інклюзивних, інноваційних та розумних європейських суспільств з інноваційним державним сектором в
контексті безпрецедентних трансформацій та глобальних взаємозалежностей, що зростають.
Детальніше: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusiveinnovative-and-reflective-societies
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Майбутні і нові технології
Future and Emerging Technologies
Зарембa
Оксанa Іванівна
Oksana Zaremba

Львівський національний університет
імені Івана Франка
Ivan Franko National University of Lviv
1 Universytetska St., Lviv,
Ukraine, 79000

Tel.:
+38 093 484 61 31
E-mail: oksanazaremba@
gmail.com
Web:
www.h2020lnu.com.ua

Про тематичний напрям.
Напрям FET зосереджується на наукових дослідженнях того, що невідоме, неприйняте або ще не має широкого
поширення, та підтримує новаторське і далекоглядне мислення з метою відкрити перспективні шляхи в напрямку
принципово нових технологічних можливостей. Зокрема, FET фінансує міждисциплінарне співробітництво, яке направлене на дійсне взаємозбагачення і глибоку синергію між передовими науками широкого діапазону (включаючи
природничі, соціальні та гуманітарні науки) та передовими технологічними дисциплінами.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
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Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт
Smart, green and integrated transport
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
National Aerospace University
“Kharkiv Aviation Institute”
17 Chkalova St., Kharkiv, Ukraine, 61070

Рибальченко
Ігор Анатолійович
Igor Rybalchenko

 Дмитрієв
Микола
Миколайович
Mykola
Dmytriev

Національний транспортний університет
National Transport University
1 Suvorova St., Kyiv, Ukraine, 01010
www.ntu.edu.ua

Tel.:

+38 057 788 40 60
+38 057 788 40 22
E-mail: iar@khai.edu

Tel.:
+38 044 280 84 48
E-mail: ntu.dnn327@ukr.net
Web:
http://nkp.ntu.edu.ua

Про тематичний напрям.
Напрямок “Розумний, екологічний та інтегрований транспорт” орієнтовано на підтримку конкурентоспроможності
європейської транспортної промисловості та створення ресурсоефективної, екологічної, безпечної та інтегрованої
європейської транспортної системи, що працюватиме на користь всіх громадян, економіки та суспільства.
Кошти бюджету напрямку “Транспорт” у розмірі 6 339 млн євро (2014–2020 роки) будуть спрямовані на досягнення
чотирьох основних пріоритетів:
 Екологічно чистий ресурсоефективний транспорт.
 Покращення мобільності, зниження заторів на дорогах та підвищення безпеки.
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 Світове лідерство європейського транспорту.
 Соціально-економічні та поведінкові дослідження, а також діяльність, спрямована на розробку політичного
курсу на майбутнє.
Фінансування спрямоване на дослідження, що чітко відповідають визначеним Європейською Комісією тематикам,
які згруповані в рамках трьох загальних конкурсів:
1. Мобільність як шлях до розвитку
2. Екологічні транспортні засоби
3. Малий бізнес та швидкий шлях до інновацій в галузі транспорту
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
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Інформаційні та комунікаційні технології
Information and Communication Technologies (ICT)
 Шукаєв
Сергій
Миколайович
Sergiy
Shukayev

 Кульчицький
Іван
Іванович
Ivan
Kulchytsky

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”
National Technical University of Ukraine
“Kyiv Polytechnic Institute”
37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056
www.kpi.ua

Tel./fax: +38 (044) 204-80-19
+38 (044) 204-82-77
E-mail: S.Shukayev@kpi.ua
Web:
http://ncp.kpi.ua/uk/

Національний університет
“Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
12 Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013
www.lp.edu.ua

Tel.:
+380509292396
E-mail: kul.ivan@gmail.com
Web:
http://www.lp.edu.ua/
ncpict

Про тематичний напрям.
Інформаційно комунікаційні технології (ІКТ) займають чільне місце у всіх компонентах програми Горизонт 2020.
Робоча програма ІКТ (LEIT ICT) на період 2018–2020 років фокусує тематику конкурсів за такими узагальненими
пріоритетами:
 Цифризація європейської промисловості та сервісів.
 Розбудова інфраструктури цифрових даних.
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 План дій для розвитку 5G та розвиток автоматизованої і з’єднаної мобільності.
 Майбутній етап Інтернету включаючи Інтернет речей та штучний інтелект.
 Кібербезпека.
Тематика ІКТ присутня у всіх соціальних викликах, Особливістю робочих програм 2018–2020 є очікування щодо
побудови інтегрованих ІТ платформ, а також розвиток ІКТ у аграрному секторі.
Детальніше:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/advancing-digital-science-and-infrastructures
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Космос
Space
 Харитонова
Олена
Олександрівна
Olena
Kharytonova

 Алексєєнко
Сергій
Вікторович
Alekseenko
Serhii

Державне космічне агентство України
State Space Agency of Ukraine (SSAU)
8 Moskovska St., Kyiv, Ukraine, 01010
www.nkau.gov.ua

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
Oles Honchar Dnipro National University (DNU)
72 Gagarina Avenue, Dnipro, Ukraine, 49010
www.dnu.dp.ua

Tel.:
+38 097 281 15 59
E-mail: eazaika@gmail.com
Web:
http://www.nkau.gov.ua/
nsau/horizon2020.nsf

Tel.:
+38 050 480 85 03
E-mail: alexeyenko_sv@ukr.net
ncpdnu@ukr.net
Web:
www.ncpdnu.dp.ua

Про тематичний напрям.
Космічні дослідження підтримуються в програмі “Горизонт-2020” відповідно до головної мети і завдання сприяти
рентабельній конкурентоспроможній та інноваційній космічній промисловості (в тому числі малих і середніх підприємств), і науковому співтовариству, розвивати й використовувати космічну інфраструктуру для задоволення майбутньої
політики об’єднання та громадських потреб.
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Робочу програму було складено для вирішення цих проблем шляхом:
 визначення пріоритетів двох існуючих космічних флагманів ЄС — Європейської глобальної навігаційної
супутникової системи (EGNSS) і дистанційного зондування Землі, що отримують переваги, які вони можуть
генерувати в найближчі роки, та забезпечення їх високотехнологічного рівня у майбутньому;
 забезпечення підтримки третього пріоритету космічної політики ЄС: захисту космічної інфраструктури і,
зокрема, створення системи космічного стеження і системи спостереження на європейському рівні;
 забезпечення підтримки промисловості ЄС для досягнення цілей, визначених у повідомленні комісії щодо
промислової політики у космічній сфері, зокрема, для підтримання та підвищення конкурентоспроможності
галузі та її виробничо-збутових ланцюжків на світовому ринку;
 забезпечення того, щоб інвестиції в Європі, направлені у космічну інфраструктуру, використовувалися в
інтересах громадян, а також підтримували європейську космічну науку;
 підвищення позиції Європи як привабливого партнера для міжнародної співпраці в галузі космічної науки
та досліджень.
Основна тематика конкурсів програми “Горизонт-2020” за напрямом “Косомос” відповідно до Робочої прог
рами на 2018-2020 рр.:
 Спостереження за поверхнею Землі.
 Бізнес, підприємництво, поширення інформації та освіта в галузі космосу.
 Космічні технології, наука та дослідження.
 Безпечне та надійне космічне середовище.
 Супутникова навігація.
Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
Конкурси 2018–2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820leit-space_en.pdf
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Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи
Secure societies — Protecting freedom and security of Europe and its citizens
 Ткачук
Надія
Володи
мирівна
Nadiia
Tkachuk

 Чемерис
Олександр
Анатолійович
Oleksandr
Chemerys

Національний університет
“Києво-Могилянська академія”
National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655

Інститут проблем моделювання
в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Pukhov Institute for Modelling
in Energy Engineering
15 General Naumov Street, Kyiv-164,
Ukraine, 03164
www.ipme.kiev.ua

Tel.:

+38 044 463 69 74
+38 093 405 46 45
E-mail: morshnanv@ukma.edu.ua”

Tel.:

+38 044 424 10 63
+38 050 603 92 25
+38 044 424 05 86
E-mail: a.a.chemeris@gmail.com

Про тематичний напрям.
Цей напрям передбачає проведення наукових досліджень та запровадження інноваційних проектів, необхідних для
захисту окремих громадян, суспільства в цілому, економіки, інфраструктури та послуг; добробуту, політичної стабільності
та благополуччя. Основними цілями напряму є: підвищення стійкості суспільства до природних і техногенних катастроф,
починаючи від розробки нових інструментів управління кризами до уніфікованого комунікаційного зв’язку,
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а також розробка нових рішень для захисту критичної інфраструктури; боротьба із злочинністю та тероризмом, починаючи від впровадження нових судових інструментів до захисту від вибухових речовин; покращення безпеки на
кордонах: від поліпшення захисту морського кордону до підтримки мережі безпеки зовнішньої політики, в тому числі
шляхом запобігання конфліктів та сприяння миротворчій політиці; забезпечення підвищеної кібербезпеки, починаючи
від безпечного обміну інформацією до нових моделей захисту.
Детальніше: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protectingfreedom-and-security-europe-and-its-citizens
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Наука та суспільство
Science & Society
 Бірке (Кот)
Ольга
Вікторівна
Olga
Kot

Центр досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва
НАН України
G.M.Dobrov Center for Studying R&D Potential
and Science History of NASU
60 Taras Shevchenko boulevard, Kyiv,
Ukraine, 01032
http://stepscenter.org.ua/

Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

+38 067 981 31 88
+38 044 486 95 91
olga.kot.jso@gmail.com
http://stepscenter.org.ua/

Про тематичний напрям.
“Наука для суспільства та за його участі” є так званим cross-cutting, міждисциплінарним горизонтальним розділом, спрямованим на підвищення рівня привабливості наукової сфери, особливо з-посеред молодих дослідників,
а також на зростання запиту суспільства на новітні розробки та інновації, підвищення поінформованості суспільства
щодо здобутків передової науки й актуальних результатів дослідницької діяльності та соціальної відповідальності
вчених, знаходження нових шляхів для більш тісної взаємодії між наукою та суспільством тощо. З метою реалізації
вказаних завдань у рамках даного розділу фінансуються проекти, котрі передбачають широке залучення громадян
у процеси, які визначають сутність здійснюваних науковцями досліджень та мають значний вплив на повсякденне
життя людей. В результаті такої взаємодії має бути досягнуте більш повне взаєморозуміння між різними спільнотами
фахових науковців та нефахівців-пересічних громадян з приводу як основних цілей здійснюваних досліджень, так і
засобів і шляхів їх досягнення, що, у свою чергу, забезпечить усвідомлення громадянами передового характеру науки та дозволить суспільству у повній мірі скористатися її результатами. Такий інклюзивний, всеохоплюючий підхід до
науково-інноваційної діяльності здобув назву відповідальних досліджень та інновацій (RRI), що гарантує співтворчий
та консолідований характер співробітництва між усіма зацікавленими сторонами, котрі працюють разом протягом
усього дослідницького процесу.
Детальніше: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
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Євратом
Euratom

 Волобуєв
Олександр
Васильович
Oleksandr
Volobuyev

Національний науковий центр
“Харківський фізико-технічний інститут”
National Science Center
“Kharkov Institute of Physics and Technology”
1 Akademicheskaya St., Kharkiv,
Ukraine, 61108
www.kipt.kharkov.ua

Tel.:

+38 057 335 35 60
+38 057 335 35 30
E-mail: volobuyev@nas.gov.ua
a.volobuyev@kipt.
kharkov.ua

Про тематичний напрям.
Євратом є комплементарною для “Горизонт 2020” програмою з ядерних досліджень та підготовки кадрів.
Непрямі дії програми Євратом зосереджені на двох напрямках:
 Ядерний поділ та радіаційний захист.
 Дослідження термоядерного синтезу, спрямовані на розробку магнітного утримання плазми як джерела
енергії.
Детальніше: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
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Регіональні контактні пункти Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 р. № 1068
Назва регіонального контактного Керівник регіонального
пункту за тематичним напрямом
контактного пункту
Розумний, екологічно
чистий, інтегрований
транспорт
Smart, green and
integrated transport

Клімат та ефективність
використання ресурсів,
включаючи сировинні
матеріали
Climate action, resource
efficiency and raw
materials

Гловацька
Світлана Миколаївна
Svitlana Glovatska

Калачнюк
Лілія Григорівна
Liliya Kalachnyuk

Шмарaков
Ігор Олександрович
Igor Shmarakov

Установа, на базі якої створено РКП

Контактні дані

Одеський національний
морський університет
Odesa National
Maritime University
Mechnikov street, 34, Odesa,
Ukraine, 65029

Tel./fax: +38 048 234 11 92
E-mail: interONMU@
gmail.com

Національний університет біоресурсів і природокористування України
National University of Life
and Environmental Sciences of Ukraine
15 Heroyiv Oborony St., Kyiv,
Ukraine, 03041

Tel.:
+38 063 581 53 31
E-mail: lilkalachnyuk@
gmail.com
kalachnyuk_liliya@
nubip.edu.ua
Web:
https://nubip.edu.
ua/horizon2020

Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University
2 Kotsubinsky St., Chernivtsi,
Ukraine, 58012

Tel.:
+38 037 258 48 38
E-mail: igor.shmarakov@
gmail.com
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Назва регіонального контактного Керівник регіонального
пункту за тематичним напрямом
контактного пункту

Малі та середні
підприємства
Small and medium
enterprises
Котенко
Тетяна Миколаївна
Kotenko Tetiana

Здоров’я, демографічні
зміни та добробут
Health, demographic
change and wellbeing
Білоус
Тетяна Михайлівна
Tetiana Bilous
Інформаційні та кому
нікаційні технології
Information and Commu
nication Technologies (ICT)

Гордєєв
Олександр
Олександрович
Oleksandr Gordieiev

Установа, на базі якої створено РКП

Контактні дані

Центральноукраїнський
національний технічний університет
Central-Ukrainian National
Technical University
8 Universytetsky Lane, Kropivnitskiy,
Ukraine, 25006
http://www.kntu.kr.ua

Tel.:
+38 050 684 03 73
E-mail: kntu.inintex@
gmail.com

Буковинський державний
медичний університет
Bukovinian State
Medical University (BSMU)
2 Theatralna sq., Chernivtsi,
Ukraine, 58002
https://www.bsmu.edu.ua/

Tel.:
+38 050 221 35 16
Fax:
+38 037 255 37 54
E-mail: bilous.tetiana@
bsmu.edu.ua

ДВНЗ “Університет
Банківської Справи”
Banking University
1/1 Andriivska St., Kyiv, Ukraine, 04070

Tel.:
+38 067 812 03 26
E-mail: alex.gordeyev@
gmail.com
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Портал Горизонт 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Портал для учасників (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Онлайн посібнику Горизонт 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html

SCIENCE | INDUSTRY | SOCIETY

Мережа Національних контактних пунктів:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points
NCPs Guiding principles:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP%20Minimum%20standards.pdf
Національний портал Горизонт 2020:
h2020.com.ua

Національні та Регіональні

контактні пункти
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