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20 березня 2015 року в Інституті електрозварювання  

імені Е.О. Патона відбулася зустріч президента Національної академії наук 

України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона з делегацією ЄС 

на чолі з Комісаром Європейської комісії з науки, досліджень та інновацій 

Карлосом Моедашом. 

Зустріч була пов’язана з видатною подією в науковому житті нашої 

держави – підписанням угоди про участь України у Програмі Євросоюзу з 

наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

«Горизонт 2020» – це Восьма рамкова програма ЄС з досліджень та 

інновацій. Вона розпочалася у 2014 р. та розрахована на 7 років, спрямована на 

підтримку дослідницької та інноваційної діяльності у всіх сферах життя 

суспільства й об'єднує всі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій. 

Загальний бюджет її складає близько 80 млрд євро. Підписавши угоду, Україна 

отримала доступ до всього спектру заходів, що фінансуються програмою. 

Науковці зможуть користуватися сучасними науковими ресурсами, 

електронними базами, разом із європейськими колегами конкурувати за гранти. 

Брати участь у «Горизонті 2020» можна буде у якості представника університету 

чи дослідницького центру (наукової установи) або ж представника малого чи 

середнього бізнесу. На участь у програмі Україна отримала від ЄС 

безпрецедентну 95-відсоткову знижку і річне відтермінування першого внеску. 

 



Під час зустрічі президент НАН України академік Б.Є. Патон привітав 

підписання Угоди, подякував Карлосу Моедашу за підтримку української науки і 

отриману українськими науковцями можливість відкритого доступу до 

Європейського дослідницького простору та висловив упевненість, що участь у 

зазначеній програмі сприятиме розширенню співпраці НАН України з її 

численними європейськими партнерами. 

Академік Б.Є. Патон наголосив на великому позитивному досвіді 

міжнародної співпраці. Так, лише в рамках Сьомої рамкової програми ЄС 

академічні інститути виконали 92 спільних проекти з колегами з усіх 

європейських країн. 

Окрему увагу президент НАН України звернув на багаторічній участі 

Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона у виконанні міжнародних 

програм, у тому числі Сьомої рамкової програми ЄС. Тематика цих проектів 

пов’язана з фундаментальними дослідженнями в галузі зварювальних 

технологій, матеріалознавства, нових матеріалів. 

У відповідь Комісар Європейської комісії з науки, досліджень та інновацій 

Карлос Моедаш висловив величезну вдячність академіку Б.Є. Патону, 

захоплення його науковою діяльністю та досвідом, підкреслив особливе 

значення спільних проектів Інституту електрозварювання імені Е.О. Патона в 

рамках програм ЄС та наголосив на широких можливостях, які відкриває для 

української науки програма «Горизонт 2020». 

Учасник делегації Міністр освіти і науки Латвії Маріте Сейл також 

подякувала академіку Б.Є. Патону та привітала підписання Угоди. Вона 

підкреслила особливу роль Інституту електрозварювання імені Е.О. Патона у 

поєднанні фундаментальних досліджень з прикладними розробками та 

висловила упевненість, що підписання угоди про участь України у Програмі 

«Горизонт 2020» стане новим етапом у розвитку української науки, який дасть 

поштовх новим інноваційним відкриттям. 

Після завершення зустрічі делегація ЄС відвідала демонстраційний зал 

Інституту електрозварювання та ознайомилась з новітніми розробками 

інституту. 

 

Переглянути відеозапис зустрічі можна за посиланням 

http://youtu.be/lwbICNNsmIo   

http://youtu.be/lwbICNNsmIo


 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Фото – Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона та ec.europa.eu 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 


