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Угода між Україною та Європейським Співтовариством
про наукове і технологічне співробітництво
Угода між Україною та Європейським Союзом про
участь України в програмі ЄС «Горизонт 2020» (20142020)
Білатеральне співробітництво з країнами ЄС в галузі
науки в технологій
International European Innovational Scientific and Technical Program
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European Organization for Nuclear Research (CERN)

РП ЄС «Горизонт 2020»

Загальні умови участі
Загальні умови:
мінімальна кількість учасників: три
юридичні особи з трьох різних
країн членів ЄС (MS) чи
асоційованих країн (АС) або одна
юридична особа в
• ERC,
• mobility programme,
• SME instrument.
Додаткові умови формуються у
відповідності до робочої програми
чи спеціальної програми

28 MSs
+
AC
Ukraine
•Iceland
•Norway
•Albania
•Bosnia and Herzegovina
•Macedonia
•Montenegro
•Serbia
•Turkey
•Israel
•Moldova
•Switzerland
•Faroe Islands

Угода між Україною і ЄС про участь
України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та
інновацій «Горизонт 2020»
Стаття 2
Правила та умови асоціації України з Програмою
1. Україна бере участь у заходах Програми відповідно до правил і умов,
встановлених цією Угодою, зокрема відповідно до правових актів, зазначених у
статті 1 цієї Угоди і додатків до Угоди.
2. Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах Програми, що
фінансуються з бюджету 2015 р. і далі на тих же умовах, які застосовуються до
юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу з дотриманням правил і умов,
встановлених цією Угодою або згаданих в цій.
3. Юридичні особи України беруть участь у діяльності Освітньо-інноваційних
співтовариств на тих же умовах, які застосовуються до юридичних осіб державчленів Європейського Союзу.
4. В разі якщо Європейський Союз розробляє норми виконання статей 185 і 187
Договору про функціонування Європейського Союзу, Україні дозволяється брати
участь у правових структурах, створених у рамках цих положень, відповідно до
рішень і правил, які були або будуть прийняті для створення цих правових структур.

Угода між Україною і ЄС про участь
України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень
та інновацій «Горизонт 2020»
Стаття 2
Правила та умови асоціації України з Програмою
5. Юридичні особи України беруть участь у діяльності Спільного дослідницького
центру, що фінансується з бюджету 2015 р., і далі на тих же умовах, що
застосовуються до юридичних осіб держав-членів Європейського Союзу.
6. Для участі у Програмі Україна сплачує свій фінансовий внесок до загального
бюджету Європейського Союзу відповідно до статті 3 та Додатку II до цієї Угоди.
7. Представникам України дозволяється брати участь у якості спостерігачів в
комітеті, зазначеному у статті 10.1 Рішення № 743/2013/EU про створення
Спеціальної програми з реалізації “Горизонту 2020”, відповідальному за моніторинг
впровадження Програми щодо питань, які стосуються України.
Комітет засідає без присутності представників України під час голосування. Україну
повідомлятимуть про результати голосування.
Участь, відповідно до цього пункту, включно з процедурами отримання інформації
та документів, здійснюється у тій же формі, що й для представників держав-членів
Європейського Союзу.

Угода між Україною і ЄС про участь
України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та
інновацій «Горизонт 2020»
Стаття 2
Правила та умови асоціації України з Програмою
8. Транспортні та добові витрати представників і експертів України для участі в
якості спостерігачів у роботі комітету, згаданого у статті 10.1 Рішення №
743/2013/EU про створення Спеціальної програми з реалізації “Горизонт 2020”, або
в інших нарадах стосовно впровадження Програми відшкодовуються Комісією на тій
же основі й відповідно до процедур, нині чинних для представників держав-членів
Європейського Союзу.
9. Представники України беруть участь у роботі Ради керівників Спільного
дослідницького центру відповідно до Регламенту роботи Ради керівників Спільного
дослідницького центру.
Участь, відповідно до цього пункту, включно з процедурами отримання інформації
та документів, здійснюється у тій же формі, що й для представників держав-членів
Європейського Союзу.
10. Англійська, як одна з офіційних мов Європейського Союзу, використовується для
процедур, пов’язаних із запитами, грантовими угодами та звітами, а також для інших
юридичних та адміністративних сторін Програми.

Угода між Україною і ЄС про участь
України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та
інновацій «Горизонт 2020»
Додаток I
Юридичні особи, що засновані в Україні, мають право на такі ж умови щодо
фінансових інструментів, створених в рамках Програми, як і юридичні особи,
засновані у державах-членах.
Сторони будуть докладати всіх зусиль, в рамках існуючих положень, щоб
сприяти вільному пересуванню та проживанню науковців, що беруть участь у
діяльності згідно цієї Угоди, а також сприяти транскордонному руху товарів і
послуг, призначених для використання в цій діяльності.
Україна буде вживати всіх необхідних заходів, у разі потреби, щоб гарантувати,
що товари і послуги, придбані в Україні або імпортовані в Україну, які частково
або повністю фінансуються відповідно до грантових договорів або контрактів,
укладених для реалізації заходів у рамках цієї Угоди, звільняються від митних
зборів, імпортних мит та інших податкових платежів, у тому числі ПДВ, які
застосовуються в Україні.

Проект плану дій імплементації угоди
«Горизонт 2020»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Заснування спільної комісії з координації імплементації програми за участю
представників відповідальних ЦОВВ, НАНУ, НКАУ та інш.
Створення структурного підрозділу в МОНУ відповідального за реалізацію
програми
Організація процесу відбору та участі делегатів у засіданні програмних комітетах
Інформаційна-методична підтримка впровадження програми Горизонт 2020:
Підтримка діяльності мережі контактних пунктів програми Горизонт 2020 (НКП)
Надання НКП регулярних консультацій щодо процедур H2020 з підготовки проектів,
їх подання, правових та адміністративних питань
Розвиток національного порталу програми Горизонт 2020 (http://h2020.com.ua )
Підтримка діяльності Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС
у сфері науки і технологій МОНУ (Укртехінформ)
Підвищення обізнаності суспільства щодо програми Горизонт 2020 (зокрема
організація постійних інформаційних заходів)
Проведення експертної оцінки (peer reviews) національної науково-інноваційної
системи експертами ЕК
Приведення нормативних законодавчих актів до європейських стандартів
Удосконалення законодавства України щодо регулювання реалізації міжнародних
науково-дослідних проектів (податки, обов’язковий обмін валюти тощо)
Розвиток співробітництва науки і бізнесу (нові можливості для малого та
середнього бізнесу (створення НКП відповідальних за МСП)
Залучення представників української наукової діаспори науково-дослідної
діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі
питання з імплементації Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт
2020 (2014 – 2020)»
Проектом передбачено, зокрема, утворення Координаційної ради з
імплементації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та
інновацій Горизонт 2020 (2014 – 2020).
Координаційна Рада складатиметься з представників міністерств,
національної та галузевих академій наук, державних агентств та інших органів
влади і установ, до сфери компетенції яких належить реалізація державної
політики у галузях, охоплених програмою Горизонт 2020. Координаційна Рада
стане платформою для вироблення узгодженої позиції і діяльності органів
влади у сфері реалізації програми Горизонт 2020 в Україні, забезпечуватиме
оперативне вирішення проблемних питань, які виникають під час реалізації
проектів програми Горизонт 2020, сприятиме врахуванню інтересів усіх
українських учасників програми.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі
питання з імплементації Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт
2020 (2014 – 2020)»
Проектом акта Кабінету Міністрів України, відповідно до положень
Угоди, пропонується утворити Комісію з відбору українських
делегатів та експертів до Програмних комітетів програми Горизонт
2020. Створення Комісії гарантуватиме демократичне та прозоре
проведення відбору українських представників до Програмних
комітетів.
Делегування представників для роботи у відповідних Комітетах
сприятиме врахуванню інтересів України у програмі Горизонт 2020,
формуванню фінансових пропозицій щодо актуальних і потрібних
для України тем наукових досліджень.

Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
03 вересня 2015 року м. Київ № 581
Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України

Не
підлягають
обов’язковому
продажу
на
міжбанківському
валютному
ринку
України
надходження в іноземній валюті:

КОНКУРСИ
РП «Горизонт 2020» на 2016-2017 роки
Європейською Комісією опубліковано конкурси програми на
наступні два роки з бюджетом майже 16 млрд. €.
Робочі програми доступні на Порталі учасників:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020work-programme-2016-2017-published
63 конкурси з 588 темами за всіма напрямами
Підтримка МСП:
надати МСП 20% бюджету за конкурсами Промислового лідерства
та Соціальних проблем : близько 2 млрд. € протягом 2016-17 рр.
більше 740 млн. € планується надати через МСП інструмент (SME
instrument)

Перші два роки реалізації
РП «Горизонт 2020»
Майже 38 000 правомочних пропозицій з
запитом на 70.8 млрд. €
Підписано більше 4 300 грантових угод з
бюджетом 7,4 млрд. € фінансового внеску ЄС
Рівень успіху близько 14%

Результати України
Результати конкурсів
2014:
187 учасників конкурсів,
26 організацій отримали фінансування
2 818 805 € (підписано угоди)
2015:
попередньо: 29 учасників (процес переговорів)
Попередньо 6-7 млн.€

Participant Portal- Портал учасників
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/home.html
На цьому сайті ви можете знайти відповідну
інформацію щодо фінансування науководослідних та інноваційних проектів програм
ЄС:
• Горизонт 2020, 2014-2020 - рамкова
програма з досліджень та інновацій
• Сьомому рамкову програму (FP7) 20072013
і програму конкурентоспроможності та
інновацій (CIP)
Для незареєстрованих користувачів
• пошук фінансування
• керівні правила щодо фінансування і
правові документи
• переглянути, якщо організація вже
зареєстрована
• послуги підтримки (НКП), відповіді на
питання
• направити заявку
• підписати грант
• управляти вашим проект протягом усього
циклу

Horizon 2020 Online Manual
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/grants/applying-for-funding/find-a-call_en.htm

Мережа НКП РП «Горизонт 2020»
Наказом МОНУ на базі освітніх та
академічних установ 13 березня 2015
створено мережу Національних контактних
пунктів (НКП) та регіональних контактних
пунктів (РКП)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national
_contact_points.html

Horizon 2020 Ukraine
http://h2020.link/

information platform
http://h2020.com.ua
Нова структура
Довідники щодо участі
Події в Україні та ЄС
НКП
Тренінги, навчання
Конкурси
Робота Програмних
Комітетів
Мережеві проекти

EURAXESS
ec.europa.eu/euraxess/

Корисні сайти
Horizon 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ho
me.html
Horizon 2020 Ukraine information platform
http://h2020.link/
НІП України
http://www.fp7-ncp.kiev.ua
http://www. mon.gov.ua/

Білатеральне співробітництво з країнами
ЄС в галузі науки в технологій
українсько-французький (за програмою Дніпро) на
2015-2016 роки з 13 лютого по 31 березня 2015 року.
Подано 63 заявки, відібрано 9 проектів.
українсько-литовський на 2016-2017 роки з 30
березня по 29 травня 2015. Надійшла 61 заявка,
відібрано 7 проектів.
українсько-білоруський на 2016-2017 рр., з 1 липня
по 31 серпня 2015. Отримано 66 заявок.
українсько-латвійський на 2016-2017 рр., з 12 жовтня
по 30 грудня 2015

Білатеральне співробітництво з країнами
ЄС в галузі науки в технологій
Цього року фінансуються двосторонні проекти з такими
країнами і організаціями:
Республіка Австрія, 10 спільних проектів;
Республіка Індія, 9 проектів;
Литовська Республіка, 6 проектів;
Республіка Молдова, 6 проектів;
Словацька Республіка, 6 проектів;
Французька Республіка, 9 проектів;
CRDF - 6 проектів
На 2016 рік планується проведення двосторонніх конкурсів з
Молдовою, Польщею, Німеччиною, а також, можливо з
Румунією і Болгарією (проекти CRDF, NATO)
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