
ЄС 

 

06.12.2019 

Заява Всеєвропейської федерації академій наук (ALLEA) 

Всеєвропейська федерація академій наук (ALLEA) – через 

спеціалізовану робочу групу – регулярно надає консультації європейським 

установам щодо науково-дослідної політики ЄС, зокрема щодо визначення 

пріоритетів рамкових програм з фінансування досліджень. У зв'язку з цим 

ALLEA підготувала і розповсюдила доповідь робочої групи під 

головуванням професора Джона Белла – представника Британської академії 

«Формування Горизонту Європи» («Delivering Horizon Europe»)  

(Національна академія наук України).  

Горизонт Європи – наступна рамкова програма ЄС, що розпочнеться з 

2021 року, наразі перебуває на етапі розроблення й обговорення 

 Європейською Комісією. До формування цієї рамкової програми шляхом 

опитування були залучені зацікавлені сторони, включно з ALLEA. 

 «Формування Горизонту Європи (Delivering Horizon Europe)» – 

доповідь спеціалізованої робочої групи Всеєвропейської федерації академій 

наук (ALLEA) 

 Всеєвропейська федерація академій наук ALLEA підтримує прагнення 

Європейської Комісії сформувати програму «Горизонт Європи» таким 

чином, аби зробити дослідження та інновації в ЄС максимально 

привабливими. Ця програма має спрямовуватися на створення умов для 

досліджень та інновацій, які забезпечать сталий розвиток ЄС протягом 

найближчих десятиліть. 

Для успішного позиціонування європейських досліджень у 

конкурентному глобальному середовищі вкрай важливим вважається 

врахування таких моментів у процесі формування та впровадження програми 

«Горизонт Європи»: 

– Зосередитися на фінансуванні досягнень і творчого мислення з 

використанням таких успішних інструментів, як Європейська наукова рада 

(ERC); 

– Продовжити та посилити підтримку дослідницької мобільності за 

допомогою таких програм, як Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) і/або 

ERASMUS; 

– Забезпечити справедливий і рівномірний розподіл фінансування за 

різними кластерами блоку «Промислове лідерство» (Pillar 2: Industrial 

Leadership) програми «Горизонт Європи»; 

– Застосовувати максимально широке розуміння терміну «інновації», що 

виходить за рамки технологічних інновацій тим самим підтримуючи 

міждисциплінарність, яка визнає цінність гуманітарних і соціальних наук 

менш технократичним та інструментальним способом; 

– Створити систему незалежної, критичної та постійно діючої оцінки 

завдань і викликів у рамках програми «Горизонт Європи»; 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5816


– Продовжити напрацьовані «Інституціональні партнерства», що 

виникли в рамках програми «Горизонт 2020»; 

– Забезпечити «відкритість для світу» Рамкової програми та 

передбачити широку участь асоційованих країн. 

Повний текст доповіді  
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