
 

 

Інформаційній дні за Програмою «Горизонт2020» 

(12-14 лютого, 2019)  

Великий конференц-зал НАН України, Володимирська, 55 

Програма 

  

12 лютого 

«Програма «Горизонт2020»: загальні питання, Європейська рада наукових досліджень 

 
10.00 – 13.00  
 

Сесія 1. Вдосконалення відхилених заявок за проектами «Н2020» – 

індивідуальні консультації 

 
 Горазд Вейс, координатор проекту RI-Link2UA, провідний експерт Центру 

соціальних інновацій, Австрія:  

Особливості підготовки успішних заявок на конкурси програми «Горизонт 2020» 

(індивідуальні консультації з метою покращення відхилених заявок) 

 Обов’язкова попередня реєстрація на e-mai: interpro@nas.gov.ua) 

13.00-13.20 Перерва 

 
13.20 – 15.20 Сесія 2. Поради для написання успішного проекту Програми «Горизонт2020» 

 
 Петро Смалько, НКП «Здоров’я, демографічні зміни та добробут»:  

Критерії оцінювання проектів 

 Ольга Гороховатська, НКП «Здоров’я, демографічні зміни та добробут»:  

Основні бази даних для пошуку партнерів в галузі медицини/здоров'я  

 Ірина Білан, НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові 
виробництва»:  

Складові формування бюджету проекту 

 Марина Гороховатська, НКП « Європейські дослідницькі інфраструктури»:  

Інфраструктури в галузі медицини/здоров'я 

 

mailto:interpro@nas.gov.ua


 

13 лютого  

Програма «Горизонт20202». Пріоритет «Передова наука», пріоритет «Енергетика»,  надання 
НКП допомоги потенційним заявникам у підготовці проектних пропозицій (досвід Польщі) 

 
10.00 – 12.30  
 

Сесія 1. Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри 

 
 Каріна Шахбазян, НКП «Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, 

навчання та кар’єри»: 

Програма дій Марії Склодовської-Кюрі: типи проектів,  інформаційні джерела, 

відкриті конкурси 

 Олексій Савкевич, НКП «Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, 

навчання та кар’єри»: 

Тренінг за типом проекту MSCA “Індивідуальні стипендії”: заповнення 

аплікаційних форм, критерії оцінювання заявок  «досконалість», «вплив», 

«впровадження». 

12.30 – 12.50 Перерва 

 
12.50 – 14.50 Сесія 2. Участь в тематичних конкурсах програми «Горизонт 2020», допомога 

НКП в поданні та експертизі заявок 

 Марина Гороховатська, НКП «Європейські дослідницькі інфраструктури»:   

Дослідницькі інфраструктури в програмі ЄС «Горизонт 2020». Можливості доступу 

та особливості участі у  наступних конкурсах  

  Артур Вороніч, НКП «Безпечна, чиста та ефективна енергетика»:  

Поради – як написати успішну пропозицію на конкурсах по енергоефективності.  

 Ольга Зиріна, експерт проекту RI Link2UA по проектах співробітництва зі 
Східною Європою, Польща:  

Досвід НКП Польщі з надання допомоги потенційним заявникам у підготовці 
проектних пропозицій 

 

  

 



 

14 лютого  

Програма «Горизонт 2020»: Відкриті конкурси за тематичними напрямами: Європейська рада 

досліджень, Інформаційні та комунікаційні технології, Проекти спільних ініціатив 

 

10.00 – 11.50  
 

Сесія 1. Підготовка до участі в конкурсах за напрямом «Європейська рада 

досліджень (European Research Council)»  

 
 Яніна Міщук, НКП «Європейська Рада досліджень»:  

Про Європейську раду досліджень та конкурси з цього напрямку 

Валентина Андрущенко, НКП «Європейська рада досліджень»: 

 Advanced Grant – індивідуальні гранти для досвідчених науковців (вимоги до 

здобувачів та структура проектної пропозиції) 

11.50 – 12.10 Перерва 

 
12.10 – 14.10 Сесія 2. Відкриті конкурси за тематичним напрямом «Інформаційні та 

комунікаційні технології»   

 Іван Кульчицький, НКП «Інформаційні та комунікаційні технології»:  

Типові схеми підготовки проектних заявок на конкурси програми Горизонт 2020 за 

різними напрямами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.  

Будуть представлені основні конкурси щодо розробки різних цифрових сервісів 

для економіки та суспільного життя. Практична частина заходу буде спрямована 

на демонстрацію прикладів створення різних профілів для пошуку партнерів та 

представлення проектної ідеї, в т.ч. з використанням сервсів Ideal ist та 

можливостей ICT Event, ICT proposer’s DAY, а також соціальних мереж. Додатково 

будуть представлені можливості отримання фінансування за схемою регрантингу 

Cascad Funding.  

14.10 – 14.30 Перерва 

14.30 – 15.50 Сесія 3. «ГОРИЗОНТ 2020»: Проекти спільних ініціатив 

 Ірина Білан, НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові 
виробництва»:  

Особливості участі у проектах спільних ініціатив "Паливні  комірки та водень" та 
"Чисте небо 2" (Clean Sky 2 JU, Fuel Cell and Hydrogen JU): можливості для 
українських організацій 

  

 


