Використання коштів
Восьмої рамкової програми ЄС
з досліджень та інновацій
«ГОРИЗОНТ 2020»

СТАТИСТИТКА УЧАСТІ В «ГОРИЗОНТ 2020»
(станом на 20.12.2019)

Місце у рейтингу за
кількістю участей

Кількість участей

227

2,46% від асоційованих країн

Підписані гранти

163

2,99% від асоційованих країн

Кількість поданих
заявок

1972

3,56% від асоційованих країн

Місце у рейтингу за обсягом
фінансування

7 з 16

7 з 16

серед асоційованих країн

серед асоційованих країн

ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ УЧАСТІ В «ГОРИЗОНТІ 2020»
(станом на 20.12.2019)

Отримані кошти у вигляді
грантів

26 988 000 євро

Отримані кошти
(інструмент зовнішньої допомоги)

7 000 000 євро

Сплачені кошти у вигляді
членських внесків

27 000 000 євро

Правила, що регулюють фінансовий внесок України до Програми, описані у Додатку ІІ до Угоди між Україною і Європейським
Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020» - Рамкова програма з досліджень та інновацій
(2014-2020)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
за бюджетною програмою 2201570 «Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з
наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Загальний фонд
 Фінансова
підтримка
функціонування
національних контактних пунктів

 Сплата
внесків
до
загального
Європейського Союзу за участь у
«Горизонт 2020»

бюджету
Програмі

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
за бюджетною програмою 2201570 «Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з
наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Спеціальний фонд
 придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми “Горизонт
2020” закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Програмі “Горизонт 2020”;
 участь представників України та українських експертів у заходах, організованих в рамках інструментів Європейського
Союзу з питань досліджень та інновацій;
 реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами
наукових та науково-технічних проектів, визначених за результатами конкурсного відбору;
 фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного
відбору, що проводиться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

 фінансову підтримку заходів, спрямованих на популяризацію Програми «Горизонт 2020» (тренінги, семінари,
інформаційні дні тощо);
 надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на відшкодування витрат на проведення технікоекономічного обґрунтування проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118, визначених за результатами конкурсного відбору.

Інформація щодо фінансування участей представників України та українських
експертів у заходах, організованих у межах інструментів Європейського Союзу з
питань досліджень та інновацій

Участь у програмних комітетах «Горизонт 2020»
 20 засідань

 у 10-ти Програмних комітетах

Участь у заходах, організованих у межах інструментів
Європейського Союзу з питань досліджень та інновацій
 6 заходів

 взяли участь 8 осіб

Витрачена сума на відрядження

879 273,71 грн

Інформація про участь представників/експертів у програмних комітетах Рамкової
програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
№

Дата проведення

Назва програмного комітету

Кількість учасників (представники, експерти)

1.

7 травня

Науково-дослідницькі інфраструктури

2 представники (Брик Т.М., Салига Ю.Т.)

2.

15 травня

Європа у мінливому світі — інклюзивні,
інноваційні та свідомі суспільства

3.

15 травня

Космос

1 представник (Локшина О.І.),
2 експерти ( Грига В.Ю.,
Мельник Л.Г).
1 представник (Федоров О.П.)

4.

16 травня

Малі та середні підприємства. Доступ до
фінансових ризиків

1 представник (Красовська О.В.),
1 експерт (Ховрак І.В.)

5.

22 травня

Європейська дослідницька рада. Майбутні та
новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі

1 представник (Андрущенко В.Б.),
2 експерти (Черніга Р.М.,
Міщук Я.Р.)

6.

23 травня

Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології,
передові промислові виробництва

1 експерт (Дзядевич С.В.)

7.

23 травня

Інформаційні та комунікаційні технології

1 експерт (Кухарський В.М.)

8.

26 червня

Європейська дослідницька рада. Майбутні та
новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі

1 експерт (Міщук Я.Р.)

Інформація про участь представників/експертів у програмних комітетах Рамкової
програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
9.

17 липня

Інформаційні та комунікаційні технології

1 представник (Кульчицький І.І.)

10.

10-11 вересня

Інформаційні та комунікаційні технології

11.

27 вересня

Науково-дослідницькі інфраструктури

1 представник (Кульчицький І.І.),
1 експерт (Кухарський В.М.)
1 представник (Салига Ю.Т.)

12.

1 жовтня

«Продовольча безпека; сталий розвиток
сільського та лісового господарства; морські,
приморські ресурси та внутрішні води;
біоекономіка»

1 представник (Іваніна В. В.)

13.

3 жовтня

Космос

1 представник (Федоров О.П.)

14.

10 жовтня

15.

16 жовтня

Європа у мінливому світі — інклюзивні,
інноваційні та свідомі суспільства
Європейська дослідницька рада. Майбутні та
новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі

16.

14 листопада

17.

22 листопада

Малі та середні підприємства. Доступ до
фінансових ризиків
Європейська дослідницька рада. Майбутні та
новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі

2 експерти ( Грига В.Ю.,
Мельник Л.Г).
2 представники (Андрущенко В.Б., Головач Ю. В.),
2 експерти (Черніга Р.М.,
Міщук Я.Р.)
1 представник (Красовська О.В.),
1 експерт (Драбик О. О.)
1 представник (Андрущенко В.Б.),
1 експерт (Міщук Я.Р.)

18.

27 листопада

Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології,
передові промислові виробництва

1 експерт (Дзядевич С.В.),
1 представник (Стовпченко Г. П.)

Інформація щодо фінансової підтримки заходів, спрямованих на
популяризацію Програми «Горизонт 2020»
Назва установи

Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу

Державна науково-технічна бібліотека
України

Заходи, спрямовані на популяризацію
Програми
«Горизонт 2020»
2019 року

Сума фінансової
підтримки 2019 р.
(тис. грн)

Додаткові інформаційні заходи за участі
НКП «Безпечна, чиста та ефективна
енергетика»

25,00

Рамкова програма ЄС Горизонт 2020:
можливості використання
дослідницьких інфраструктур для
українських науковців і підприємців

174,720

