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Горизонт 2020
• Найбільше дослідницька програма ЄС ~ €80 млд на 7років
(2014 - 2020). Нова робоча програма 2018-2019
• Три пріоритети: Excellent Science, Industrial leadership, and
Societal Challenges. Тематика ІКТ є у всіх.
• Типи проектів: RIAs (100% фін), IAs (70 - 100% фін),
CSAs (100% фіннасування)
• Останній набір робочих програм буде оприлюднено у
жовтні 2017
• Україна має асоційований статус в Горизонт 2020 і наші
організації мають ті ж самі права і «можливості» як в
європейські організації .
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Innovation Union
http://ec.europa.eu/research/innovation-union
Knowledge
• University Ranking
• Knowledge Alliance and Skills for
Innovation
• e-Skills for the 21st century
• European Research Area
• Euraxess
• European Research Infrastructure
• European Institute of Innovation
and Technology
• Horizon 2020
Stakeholders advisory platforms EIP & ETP
Monitoring the IU
www.aei.org.ua

Ideas to market
• SME in R&I
• Venture Capital
• Innovation Procurement
• Intellectual Property
• Horizon2020
Regional and social benefits
• Smart Specialisation
• Social Innovation
• Regional dimension of
Innovation
• Network of incubators for
social innovation
www.lp.edu.ua/ncpict

Складові частини Горизонт 2020
Societal challenges
Industrial leadership
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Basic
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Основні етапи підготовки проекту:
1. Генерування ідеї та підготовка концепту на 1-2 сторінки.

2. Пошук партнерів та координатора.
3. Розробка структури робочих пакетів та поділ робіт.
4. Підготовка повної версії проекту та подання її через портал

учасників.

5

Створення консорціуму
Більшість проектів у програмі Горизонт 2020
є проектами співпраці, де головною умовою
є наявність мінімум трьох партнерів з трьох
різних країн-членів ЄС або асоційованих
країн.
Плюс – можуть бути ще партнери з третіх
країн

Україна має статус асоційованої країни до
програми «Горизонт 2020»

Партнери (min 3)

SME Instrument

Основна точка входу – Participation portal

http://ec.europa.eu/research/participants/porta
l/desktop/en/home.html
Основні сервіси:
• інформація про конкурси з повною додатковою
інформацією;
• онлайн посібник щодо участі у програмі;
• аккаунт особи (організації);
• управління поданням та виконанням проектів;
• доступ до інструментів підтримки (NCP-НКП та ін.);

Для участі у програмі необхідно зареєструватись у
Participation portal
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Пошук конкурсів
програми
«Горизонт 2020»

Тематичний напрям –
Інтелектуальна
транспортна система,
«зелений» та інтегрований
транспорт (Smart, green
and integrated transport)
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Структура тем в Робочій Програмі

• Особливість виклику Specific Challenge – цей розділ
характеризує контекст – якою є власне проблема,
що її потрібно вирішити і чому є необхідним
нагальне її вирішення
• Область досліджень Scope – окреслення
проблеми, визначення спрямованості та і сукупність
потенційних/можливих дій, але без надмірної
конкретизації
• Очікуваний вплив Expected Impact – опис ключових
елементів результатів, які мають бути досягнутими
по відношенню до конкретної проблеми
• Тип дій Type of action – встановлює тип проекту
(спільний проект, спів-координація, тощо….)
Детальна інформація знаходиться в описі конкурсу

Пошук проектної ідеї та партнерів для її реалізації
• Формулювання проектної ідеї має відповідати одній із
деталізованих проблем (Challenge),які вказана в
оголошенні конкурсу за даним пріоритетом (Topic) та
більш детально описані у робочій програмі.
• Важливо зрозуміти, що для подання проекту треба мати
принаймні декілька партнерів (у різних типах проектів
вимоги до мінімальної кількості партнерів різні).
Один із партнерів повинен виконувати роль координатора
проекту, який уже безпосередньо контактує з
Європейською Комісією.
• Українські організації також можуть виконувати роль
координатора, однак для цього треба мати дуже серйозні
аргументи щодо досвіду та надійності.
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Підготовка проектної пропозиції
• Proposal: Your application
– Proposal submission forms (e.g. general info, participants, budget,
ethics)
– Part B Section 1-2-3 (the technical work programme, objectives
and impacts)
– Part B Section 4-5 (consortium, ethics and security)

– Optional: Ethics annex

• Participants Portal: home of the Commission’s electronic
submission tool – obligatory for H2020 proposals
• Consortium: A team of organisations submitting the proposal –
with one defined Coordinator

Підготовка першої анотації вашої ідеї
> Write a preliminary 2-3 pages about your:
> objectives
> target group
> major steps (work packages)
> intended consortium (countries,
types of organisations)

> Internal reality check: Use it as first base to discuss with potential partners
> External reality check: Consult with market actors – check their
understanding and interest. Profit from their feedback to decide whether to
take your idea forward

Ключові кроки з підготовки проекту
–
–
–
–
–
–

Project Idea => concept with high innovation potential
Selection of the Horizon 2020 Call that matches your project idea
Preparation of your Research Profile (profile of your institution)
Searching partners in EU relevant to the Call
Register in Participation portal (get a PIC number and validate your institution)
Read the latest EU documents related to your topic:
• Work programme (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020sections)
• Europe 2020 strategy (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)
• EU policies (http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm)
– Read the latest scientific papers related to your topic

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
Проекти та результати попередніх років

Корисні посилання
• Horizon2020 web site
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
• Participants portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
• H2020 Helpdesk, including FAQ
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
• National Contact Points
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/nati
onal_contact_points.html
• НКП ІКТ
http://ictncpua.blogspot.com
• НКП МСП
http://smencpua.blogspot.com

17

Партнери – створення консорціуму
Кожна гіпотетична участь у проекті повинна бути продуманою з
огляду на власну організацію: вартість та вигода такої участі.
Тому перед початком пошуку партнера доцільно усвідомити
потреби та причини участі Вашої організації. Це дозволить
оцінити підходить потенційний партнер чи ні.
Більше того, варто:
• чітко визначити сферу діяльності Вашої організації, для
розширення якої Ви будете шукати партнера
• визначити теми, проблеми, що можуть лягти в основу проектної
заявки та стосовно яких Ваша організація має певний досвід
• критично оцінити свої можливі дії, завдання в проекті, консорціумі
• визначити та підготувати персонал, який буде брати участь
у поданні проектної заявки.
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Опис організації
• Full title of your organization
• PIC (partner’s identification code)
• Description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of
how its profile matches the tasks in the proposal
• Curriculum vitae or description of the profile of the persons, including
their gender, who will be primarily responsible for carrying out the
proposed research and/or innovation activities
• A list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including
widely-used datasets or software), or other achievements relevant to the
call content;
• A list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the
subject of this proposal
• A description of any significant infrastructure and/or any major items of
technical equipment, relevant to the proposed work;
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Основні шляхи пошуку партнерів

Мережа НКП

Служба CORDIS
SSA project Ideal-іst
Інформаційні
заходи

Пошук партнерів
 Наукові та особисті контакти (Linkedin, Facebook);
 Інформаційні сервіси:
 CORDIS PARTNERS SERVICE https://cordis.europa.eu/partners/
 EURAXES ec.europa.eu/euraxess
 Веб-портал з науково-технічної співпраці між Україною і
Європейським Союзом www.st-gateukr.eu
 Пошукові системи відповідно до тематичних напрямів:
 Net4Society http://www.net4society.eu/index.php – гуманітарні та
економічні науки
 ETNAplus http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html –
транспорт
 SEREN2 http://www.seren-project.eu/index.php/partners – безпека
 ICT Idealist Partner Search www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch –
інформаційно-комунікаційні технології
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Практичні інструменти для пошуку партнерів
1. Ideal-ist tools (http://www.ideal-ist.eu/ partner search, preproposal check, profiles, brokerage events. etc)
2. CORDIS Partners Service (profile, partner request, collaboration offer
http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html)

3.

Partner search in participation portal
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
organisations/partner_search.html )

4. ICT events (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events)
ICT Proposers' Day 2017: 9 -10.11.2017, Budapest, Hungary.
5. Special CSA projects for UA organizations (https://rilinks2ua.eu/, http://inco-eap.net/, https://www.eap-plus.eu/
and others)

Розвиток мережевих контактів
1. UA NCP Network (http://h2020.com.ua)
2. LinkedIN Groups

3.

«Ukraine in the Horizon2020 and other EU-programs»
(https://www.linkedin.com/groups/3190039)
«Horizon 2020, Framework Programme for Research
and Innovation», 118900 Members
(https://www.linkedin.com/groups/164166)
Facebook http://www.facebook.com/InnoEU.UA

Пошук партнерів – участь у заходах

6

Пошук партнерів – profile in Cordis
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Участь у міжнародних заходах
виставка INNOTECH in Kielce, Poland, Oct 2013

Коментарі і питання
Основні сценарії підготовки проекту:
1)
2)
3)
4)

Ви ініціатор створення консорціуму
Вас запросили у групу ініціаторів
Вас запросили приєднатись
Ви пробуєте приєднатись

Проміжні етапи підготовки:
1) Ідея та концепт
2) Пошук партнерів
3) Структура робочих пакетів та поділ робіт
4) Підготовка повної версії проекту
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Підводні камені та типові сценарії (1)
1) Профіль організації, наукової групи та
особи:
• Сайт організації (чи є англомовний варіант,
зв’язок з соціальними мережами, частота
оновлення)
• Де представлено профіль наукової групи?
• Профіль особи (Facebook-спільноти,
LinkedIN-групи)
• Наявність контактів та реагування на листи
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Підводні камені та типові сценарії (2)
2) Комунікація з потенційними партнерами:
• Формування переліку потенційних партнерів (аналіз
тематик, пошук проектів, перегляд дискусій в LinkedIn
групах, аналіз матеріалів різних заходів, ??)
• Учасники міжнародних конференцій – як налагодити
співпрацю? Networking!
• Підготовка листів з пропозиціями співпраці. Етапність листів
• Відповіді на пропозиції, роль відповідних відділів у ВНЗ та
НДІ
• Публікації в онлайн медіа (Cordis та інші)
• Участь у різних мережах (networks, ETP, etc)
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Підводні камені та типові сценарії (3)
3) Формування концепту проекту та драфт
опису WPs:
• Визначення топіку у робочій програмі (або уже в
оголошеному конкурсі)
• Базові описи (назва проекту, акронім, objectives, concept
and approach (innovation), impact
• Базовий склад консорціму, релевантність досвіду і
кваліфікації партнерів умовам конкурсу
• Пошук координатора!
• Комунікація з НКП та з консалтинговими структурами
• Участь у infodays and brokerage events
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Підводні камені та типові сценарії (4)
4) Підготовка і подання проектної пропозиції
через :
• Once you have your EU Loginusername and password, your PIC and
your Partners' PICs, you can start the submission process by logging
in to the Participant Portal and using the European Commission's
online Submission Service Wizard.
• Вирішення технічних елементів доступу до системи, комунікація з
LEAR вашої організації
• Уточнення організаційно-адміністративних даних
• Опис WPs та формування бюджету, розподіл ролей, визначення
WPs-leaders
• Валідація project proposal перед поданням
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Потреба усвідомлення європейського виміру програми

• Акцент на проблемах, важливих для України. Горизонт
2020 – це не програма технічної допомоги Україні
• Великий вплив стереотипів з попередньої діяльності
• Відсутність аналізу передових розробок в ЄС
• State of Art – що це таке. Низький рівень аналізу
попередніх результатів у даному пріоритеті
• Impact - це розуміють не більше 10%
• Менеджмент проектів – нема досвіду співпраці у
консорціумах
• Не розуміння часових рамок подання проектів

Аналіз робочих програм і оголошень про конкурси

• Низька участь в обговоренні пропозицій
для робочих програм (приклад – WP20182020)
• Поверхневе ознайомлення з умовами
конкурсів (Topic Description)
• «Притягування за вуха» власної тематики
до пріоритетів конкурсу
• Пропозиція ідей проектів для вирішення
проблем в Україні, відсутність бачення
України як частини Європи

Підготовка профілю та пошук партнерів

• Наявність англомовного профілю у соціальних
мережах та англомовного сайту в організації і
наукової групи
• Використання каналів поширення інформації
• Зміни загального опису, відповідно до
тематики конкурсів
• Аналіз профілю потенційних партнерів, в чому
вони можуть бути зацікавлені

ICT Work Programme 2018-20
Technologies for Digitising European Industry
• ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for
cyber-physical systems of systems
• ICT-02-2018: Flexible and Wearable Electronics
• ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic
Components and Devices
• ICT-04-2018: Photonics based manufacturing, access to photonics,
datacom photonics and connected lighting
• ICT-05-2019: Application driven Photonics components
• ICT-08-2019: Unconventional Nanoelectronics
• ICT-09-2018: Electronic Smart Systems (ESS)
• ICT-10-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing
environments
• ICT-13-2019-2020: Robotics in Application Areas
• ICT-16-2019-2020: Robotics Core Technology

ICT Work Programme 2018-20
European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies
• ICT-17-2018-19: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and
Applications
• ICT-18-2018-2020: Big Data technologies and extreme-scale analytics
• ICT-19-2018-19: Supporting the emergence of data markets and the data
economy
• ICT-20-2019: Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD)
• ICT-21-2019-2020: Cloud Computing
• ICT-42-2018: Software Technologies

5G
•
•
•
•
•
•
•

ICT-23-2018: 5G End to End Facility
ICT-24-2018: 5G for cooperative, connected and automated driving
ICT-25-2019: Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries
ICT-26-2019-2020: 5G Long Term Evolution
ICT-44-2018: EU-US Collaboration for advanced wireless platforms
ICT-45-2018: EU-China 5G Collaboration
ICT-46-2019: EU-Taiwan 5G collaboration

ICT Work Programme 2018-20
Next Generation Internet (NGI)
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT-29-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
ICT-30-2018-2020: Interactive Technologies
ICT-31-2018-2020: Artificial Intelligence
ICT-32-2018-2020: Internet of Things
ICT-33-2018: Future Hyper-connected Sociality
ICT-35-2018: A multilingual Next Generation Internet
ICT-36-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet
ICT-43-2018-2019: EU-US collaboration on NGI

Cross-cutting activities
•
•
•
•

ICT-37-2018: STARTS – The Arts stimulating innovation
ICT-38-2019: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
ICT-39-2018-2019: Pre-Commercial Procurement open
ICT-40-2018: Fintech: Support to experimentation frameworks and
regulatory compliance

ICT Work Programme 2018-20
Support to Hubs
• DT-ICT-01-2020: I4MS (phase 4) - uptake of digital
game changers and digital manufacturing platforms
• DT-ICT-02-2019: Smart Anything Everywhere
• DT-ICT-03-2020: Photonics Innovation Hubs
• DT-ICT-04-2018: Robotics - Digital Innovation Hubs
(DIH)
• DT-ICT-05-2020: Big Data Innovation Hubs
• DT-ICT-06-2018: Coordination and Support Activities
for Digital Innovation Hub network

ICT Work Programme 2018-20
Platforms and Pilots
• DT-ICT-07-2018-2019: Digital Manufacturing Platforms for Connected
Smart Factories
• DT-ICT-08-2019: Agricultural digital integration platforms
• DT-ICT-09-2020: Digital service platforms for rural economies
• DT-ICT-10-2018-19: Interoperable and smart homes and grids
• DT-ICT-11-2019: Big data solutions for energy
• DT-ICT-13-2020: The smart hospital of the future
• DT-ICT-14-2019: Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities

Call – Cybersecurity
• SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks
• SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems
• SU-ICT-03-2020: Advanced cybersecurity and digital privacy
technologies

Іван Кульчицький
Контакти
Пр.Чорновола 57
Тел. 050 9292396
http://smencpua.blogspot.com
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