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Європейські академії закликають до досконалості, справедливості та 

відкритості у впровадженні програми «Horizon Europe» («Горизонт 

Європа») 
10 Жовтня 2019 року ALLEA, Європейська федерація академій 

природничих та гуманітарних наук подала до Європейської Комісії заяву із 

закликом до створення сильної та добре забезпеченої рамкової програми, що 

буде керуватися в своїй роботі принципами досконалості, справедливості та 

відкритості, а також представила конкретні пропозиції щодо їх реалізації у 

поточному проекті Стратегічного плану Комісії з питань програми «Горизонт 

Європа»  (Національна академія наук України). 

У рамках відкритих консультацій щодо наступної Рамкової програми ЄС з 

питань досліджень та інновацій «Горизонт Європа» ALLEA шляхом залучення 

Робочої групи «Горизонт Європа» підготувала доповідь «Delivering Horizon 

Europe» («Формування «Горизонт Європа»»). Враховуючи зацікавленість 

Європейської Комісії у створенні Стратегічного плану щодо реалізації Рамкової 

програмиз Досліджень та інновацій «Горизонт Європа», а також дискусії, які 

відбулися під час нещодавніх Днів досліджень та інновацій (Брюссель, вересень 

2019), ALLEA повторно наголошує на своїх пріоритетах та надає конкретні 

пропозиції щодо внесення змін до програми. 

З метою створення кращих умов для проведення досліджень та 

запровадження інновацій в ЄС протягом найближчих десятиліть, а також задля 

успішного позиціонування європейських досліджень у конкурентному 

глобальному середовищі, ALLEA вважає критично важливим урахування 

наступних моментів у процесі впровадження програми «Горизонт Європа»: 

–       зосередити фінансування видатних досягнень та творчих здобутків 

через такі успішні інструменти як European Research Council (Європейська 

наукова рада, ERC); 

–       продовжити та інтенсифікувати підтримку наукової мобільності через 

такі програми як Marie Skłodowska-Curie Actions (Дії Марії Склодовської-Кюрі) 

(MSCA) або ERASMUS; 

–       забезпечити справедливий та рівномірний розподіл коштів за різними 

кластерами Другого розділу програми (Pillar 2) «Глобальні виклики та 

промислова конкурентоспроможність» в програмі «Горизонт Європа»; 

–       застосовувати більш широке розуміння інновацій, яке виходить за 

рамки технологічних інновацій і, таким чином, підтримує міждисциплінарність, 

і яке визнає вагу (значимість) гуманітарних та соціальних наук  у менш 

технократичний та інструментальний спосіб; 

–       створити незалежну критичну та постійну систему оцінки оцінку 

«Місій» у програмі «Горизонт Європа»; 

–       продовжити «Інституційні партнерства» , які існували в програмі 

«Горизонт 2020»; 

–       забезпечити  «відкритість для світу»  програми «Горизонт Європа» і 

дозвіл широкої участі в ній асоційованих країн. 

З повною версією заяви ALLEA можна ознайомитися за посиланням. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5630
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2019/10/ALLEA_Delivering_Horizon_Europe.pdf

