
Щодо результатів візиту делегації Євратом 

7-10 вересня цього року на запрошення НАН України в Україні 

перебувала делегація представників Європейської Комісії. Метою візиту було 

проведення низки інформаційних заходів та зустрічей для обговорення 

перспектив участі українських установ у дослідницький та тренувальній 

програмі Євратом (Горизонт-2020-Євратом). 

Зокрема, 8 вересня 2015 р. у приміщенні Великого конференц-залу 

Національної академії наук України та 9 вересня 2015 року на базі ННЦ "ХФТІ" 

НАН України відбулися Інформаційні дні дослідницько-тренувальної програми 

Євратом. Під час заходів представники Європейської Комісії презентували 

перспективні напрями досліджень у сферах ядерної енергетики, ядерної 

безпеки та термоядерного синтезу на 2016-2017 роки. 

Також на виконання резолюцій Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 

№24378/7/1-15 та від 10.07.2015 №4139/45/1-15 НАН України із залученням 

МОН України були проведені консультації з делегацією Євратом стосовно 

можливої асоційованої участі України у програмі Горизонт-2020-Євратом. За 

підсумками зазначених консультацій НАН України інформуватиме КМ України 

для прийняття рішення про початок офіційних переговорів стосовно набуття 

нашою державою статусу асоційованого члена Горизонт-2020-Євратом. 

Зазначений статус дозволить вітчизняним установам та організаціям брати 

участь у формуванні та виконанні дослідницьких програм Євратом та 

отримувати фінансування на рівних з країнами ЄС умовах. 
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