БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
20 ЛИПНЯ 2011 РОКУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ОГОЛОСИЛА НОВІ КОНКУРСИ
ПРОПОЗИЦІЙ НА 2012 РІК В РАМКАХ 7-Ї РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ(РП7)!
Нове офіційне джерело інформації про конкурси пропозицій РП7

Розділ The Participant Portal’s FP7 calls section cтав єдиним офіційним джерелом, де Європейська
Комісія представляє інформацію та документацію стосовно конкурсів РП7. Нові веб-сторінки замінили
службу CORDIS, яка інформувала про конкурси РП7. На сьогоднішній день портал висвітлює основну
діяльність 7-ї Рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку (РП7). У майбутньому
планується розширити зміст порталу та інформувати про інші програми у сфері досліджень та інновацій.

У цьому випуску:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ РП7

На сьогоднішній день в рамках Програми співробітництва
РП7 відкриті конкурси за наступними тематиками:
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Дослідження РП7 у сфері охорони здоров’яспрямованінапокращення
ОХОРОНА
здоров’я громадян Європи та підвищення конкурентоздатності галузей та підприємств, які
ЗДОРОВ’Я
працюють у цій сфері, а також вирішення глобальних проблем системи охорони здоров’я.
Охорона здоров’я є основним напрямом Програми співробітництва, адже на її
фінансування ЄС виділяє загалом 6,1 млрд. євро упродовж періоду реалізації РП7.
Мета Робочої програми «Охорона здоров’я-2012» в рамках Програми співробітництва РП7:
покращення стану здоров’я громадян Європи, підвищення конкурентоздатності та інноваційного потенціалу європейських галузей
та підприємств, які працюють у сфері охорони здоров’я, та одночасне вирішення глобальних проблем системи охорони здоров’я.
Особливу увагу приділятимуть прикладним дослідженням (впровадження фундаментальних відкриттів у клінічну практику,
включаючи наукове обґрунтування результатів експериментальних досліджень), а також розвитку та перевірці нових видів
лікування, методик підтримки та профілактики здоров’я, у т.ч. дітей та осіб похилого віку, забезпеченню діагностичних засобів та
медичних технологій, а також формуванню сталих та ефективних систем охорони здоров’я.
Назва
конкурсу

бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1

HEALTH-2012-INNOVATION

546 000 000

04 жовтня 2011 р.
08 лютого 2012 р.
(кінцевий термін етапу ІІ)

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2

FP7-HEALTH-2012-SMES-FORINNOVATION

108 000 000

27 вересня 2011 р.
13 грудня 2011 р.
(кінцевий термін етапу ІІ)

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET Call 2012

38 500 000

28 лютого 2012 р.

Номер конкурсу

Орієнтовний

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

• Конкурси проектів на
2012 рік
• Статистичний огляд
• Регулярні індивідуальні
консультації
• Заходи JSO-ERA
• Майбутні заходи JSO-ERA

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ,
СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО І
РИБАЛЬСТВО ТА
БІОТЕХНОЛОГІЇ

FAB - ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І РИБАЛЬСТВО ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Фінансування досліджень за напрямом «Продукти харчування, сільське господарство
і рибальство та біотехнології» в рамках Сьомої рамкової програми (РП7) спрямоване насамперед на побудову європейської
біоекономіки, заснованої на знаннях (KBBE).
Країни ЄС виділили понад 1,9 млрд. євро на фінансування цього тематичного пріоритету РП7.
Мета Робочої програми «FAB-2012» за Програмою співробітництва РП7:
Побудова європейської біоекономіки, заснованої на знаннях, шляхом об’єднання науки, промисловості та інших секторів з метою вивчення новітніх дослідницьких можливостей, які дозволять вирішати соціальні,
екологічні проблеми та економічні завдання: зростаючу потребу у безпечніших, здоровіших і якісніших продуктах харчування; стале використання і виробництво біоресурсів, вирішення проблеми зростаючого ризику
епізоотичних та зоонозних хвороб і порушень, пов’язаних зі споживанням продуктів харчування; загрози сталості та безпеці сільськогосподарського виробництва, аквакультури та рибальства; вирішення проблеми
зростаючого попиту на високоякісні продукти харчування, забезпечуючи при цьому дбайливе ставлення до благополуччя тварин, сільських та прибережних зон та врахування особливих дієтичних потреб споживачів.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET Call 2012

38 500 000

28 лютого 2012 р.

FP7-KBBE-2012-6-singlestage

KBBE 2012

304 570 000

15 листопада 2011 р.

ІКТ – ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Загальна
мета досліджень у сфері ІКТ в рамках Сьомої рамкової програми ЄС (РП7)
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА
–
підвищити
конкурентоспроможність
європейської промисловості та дозволити Європі опановувати та формувати майбутні
КОМУНІКАЦІЙНІ
досягнення
цих
технологій
для
задоволення
потреб її суспільства та економіки.
ТЕХНОЛОГІЇ
На фінансування ІКТ в рамках РП7 країни ЄС виділяють загалом 9,1 млрд. євро. За обсягом фінансування цей напрям є найбільшим
у Програмі співробітництва, яка, сама по собі, є найбільш масштабною програмою РП7 (її бюджет складає 64% від загального бюджету РП7).
Цілі Робочої програми «ІКТ 2011-2012» за Програмою співробітництва РП7:
Підвищення конкурентоспроможності європейської промисловості та надання Європі можливості опановувати та формувати майбутні досягнення ІКТ для задоволення потреб її суспільства
та економіки. ІКТ є ядром суспільства, побудованого на основі знань. Країни ЄС продовжуватимуть діяльність, спрямовану на зміцнення науково-технологічної бази Європи та її позицій
як світового лідера в галузі ІКТ, заохочуючи та стимулюючи створення інноваційної продукції, послуг і процесів та розвиваючи творчий потенціал завдяки застосуванню ІКТ та підвищенню
цінності продукції у Європі, а також завдяки швидкій трансформації досягнень ІКТ у конкретні переваги для громадян, бізнесу, промисловості та державних структур країн ЄС. Ця діяльність
також дозволить скоротити електронно-цифровий розрив та подолати соціальну маргіналізацію.
Дослідження в рамках цієї Робочої програми зосереджені на дуже ризикованих спільних дослідженнях у сфері ІКТ, які реалізовуватимуться у середньо- та довгостроковій перспективі.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-ICT-2011-C

FET Open

93 000 000

12 березня 2013 р.

FP7-ICT-2011-8

ICT Call 8

787 000 000

17 січня 2012 р.

FP7-2012-ICT-GC

"ICT for Green Cars"-2012

30 000 000

01 грудня 2011 р.

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

"Energy-efficient Buildings" - 2012

140 000 000

01 грудня 2011 р.

FP7-2012-NMP-ICT-FoF

"Factories of the Future" - 2012

160 000 000

01 грудня 2011 р.

КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тематичний напрям РП7 «Космічні дослідження» спрямований на підтримку Європейської космічної програми,
КОСМІЧНІ
що зосереджена на таких практичних завданнях, як «Глобальний моніторинг навколишнього середовища та безпеки» (GMES), і має на меті
ДОСЛІДЖЕННЯ забезпечити переваги для громадян та підвищити конкурентоспроможність космічної галузі Європи. Це сприятиме розвитку європейської
космічної політики та доповнить діяльність країн ЄС та інших важливих операторів цього сектору, зокрема, Європейського космічного
агентства (ESA). Країни ЄС асигнували понад 1,4 млрд. євро на фінансування цього напряму РП7.
Мета Робочої програми «КОСМОС-2012» в рамках Програми співробітництва РП7 передбачає підтримку Європейської космічної політики,
що зосереджена на таких практичних завданнях, як GMES (Глобальний моніторинг навколишнього середовища та безпеки), та дозволить забезпечити переваги для громадян і підвищити
конкурентоспроможність космічної галузі Європи. Це сприятиме реалізації загальних цілей Європейської космічної політики та доповнюватиме діяльність країн ЄС та інших важливих
операторів цього сектору, зокрема, Європейського космічного агентства.
Номер конкурсу

FP7-SEC-2012-1

Назва конкурсу
FP7-SEC-2012-1

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

241 700 000

23 листопада 2011 Р.
Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
NMP – НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА
Тематичний напрям «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології
виробництва» (NMP) має на меті підвищити конкурентоздатність промисловості країн Європи та формувати знання,
необхідні для трансформації ресурсоємної промисловості у промисловість, побудовану на основі знань.
Країни ЄС виділили 3,5 млрд. євро на фінансування цього напряму РП7.
Мета Робочої програми «NMP-2012» в рамках Програми співробітництва РП7: підвищити конкурентоздатність промисловості країн Європи та
створити знання, необхідні для трансформації ресурсоємної промисловості у промисловість, побудовану на основі знань, шляхом поступової зміни та впровадження знань, вирішальних
для нових прикладних завдань на стику різноманітних технологій та дисциплін. Це забезпечить переваги і для нових високотехнологічних галузей, і для традиційних, заснованих на знаннях
галузей, які у такий спосіб зможуть підвищити власну цінність та зосередити особливу увагу на переданні результатів науково-дослідної роботи малим та середнім підприємствам (МСП).
Ця діяльність безпосередньо пов’язана з опорними технологіями, які впливають на усі галузі промисловості та інші тематичні напрями Сьомої рамкової програми.
НАНОНАУКИ,
НАНОТЕХНОЛОГІЇ,
МАТЕРІАЛИ ТА
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА

Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET Call 2012

38 500 000

28 лютого 2012 р.

FP7-NMP-2012-CSA-6

Theme 4 – NMP - Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – CSAs 2012

10 500 000

24 січня 2012 р.

FP7-2012-GC-MATERIALS

Materials for Green Cars - 2012

35 000 000

01 грудня 2011 р.

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

"Energy-efficient Buildings" - 2012

140 000 000

01 грудня 2011 р.

FP7-2012-NMP-ICT-FoF

"Factories of the Future" - 2012

160 000 000

01 грудня 2011 р.

FP7-NMP-2012-SME-6

Theme 4 – NMP - Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – SMEs 2012

48 000 000

08 листопада 2011 р.
03 травня 2012 р.
(кінцевий термін етапу ІІ)

FP7-NMP-2012-LARGE-6

Theme 4 – NMP - Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – LARGE 2012

110 000 000

08 листопада 2011 р.
03 травня 2012 р.
(кінцевий термін етапу ІІ)

FP7-NMP-2012-SMALL-6

Theme 4 – NMP - Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – SMALL 2012

124 000 000

08 листопада 2011 р.
03 травня 2012 р.
(кінцевий термін етапу ІІ)

ЕНЕРГЕТИКА
Дослідження РП7 у сфері енергетики спрямовані на створення та впровадження технологій, необхідних для
ЕНЕРГЕТИКА трансформації сучасної системи енергетики у більш сталу, конкурентоспроможну та безпечну систему. Така система повинна менше залежати
від імпорту палива та використовувати різноманітні джерела енергії, зокрема, відновлювальні джерела, енергоносії та джерела, які не
забруднюють довкілля.
Для фінансування цього тематичного напряму РП7 країнами ЄС та Європейським парламентом виділено 2,35 млрд. євро загалом.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-ENERGY-2012-2

ENERGY CALL PART 2

81 000 000

08 березня 2012 Р.

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET CALL 2012

38 500 000

28 лютого 2012 Р.

FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012

Smart Cities and Communities

40 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EEB

"ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS" - 2012

140 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE

Energy Call - Part 1

3 000 000

25 жовтня 2011 Р.

FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE

Energy Call - Part 1

138 000 000

25 жовтня 2011 Р.

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Основна мета досліджень у сфері навколишнього середовища, що фінансуватимуться в
НАВКОЛИШНЄ рамках РП7, полягає у забезпеченні сталого керування і техногенним, і природнім середовищем та їхніми ресурсами. Для цього необхідно
СЕРЕДОВИЩЕ підвищити знання про взаємодію клімату, біосфери, екосистем та діяльності людини і розробляти екологічно чисті технології, інструменти та послуги.
Асигнування ЄС на фінансування цього напряму РП7 загалом становлять 1,9 млрд. євро.
Мета Робочої програми «НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ-2012» в рамках Програми
співробітництва РП7: забезпечення сталого керування і техногенним, і природнім середовищем та їхніми ресурсами завдяки поглибленню знань про взаємодію біосфери,
екосистем та діяльності людини та розробці нових технологій, інструментів та послуг, які дозволять інтегровано вирішувати глобальні проблеми довкілля. Особливу увагу приділятимуть
прогнозуванню кліматичних, екологічних змін, змін Землі та її океанічної системи, інструментам та технологіям моніторингу, попередження і зменшення екологічного тиску та ризиків, у
т.ч. ризиків для здоров’я, а також питанням сталого розвитку природного та техногенного середовища.
Кінцевий термін
Орієнтовний бюджет (євро)
Номер конкурсу
Назва конкурсу
FP7-2012-GC-MATERIALS

MATERIALS FOR GREEN CARS - 2012

35 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EEB

"ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS" - 2012

140 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-ENV-2012-TWO-STAGE

ENVIRONMENT 2012: TWO-STAGE

217 000 000

20 жовтня 2011 Р.

FP7-ENV-2012-ONE-STAGE

ENVIRONMENT 2012: ONE-STAGE

38 000 000

20 жовтня 2011 Р.

SSH - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Фінансування напряму «Соціально-економічні та гуманітарні науки» (SSH) сприятиме
поглибленню спільного розуміння комплексних та взаємопов’язаних соціально-економічних проблем Європи.
На фінансування цього напряму РП7 планують виділити понад 610 млн. євро.
Робоча програма «SSH-2012» в рамках Програми співробітництва РП7 має на меті сформувати
поглиблене спільне розуміння комплексних, взаємопов’язаних соціально-економічних проблем Європи. Ці питання включають необхідність
сприяти зростанню, працевлаштуванню та конкурентоспроможності, а також соціальної злагодженості. Соціальні, культурні та освітні проблеми в умовах розширеного ЄС відіграють не менш
важливе значення, аніж питання сталого розвитку, захисту довкілля, демографічних змін, міграції та інтеграції, якості життя, подолання бар’єрів громадянства та глобальної взаємозалежності.
Програма має на меті поглиблення бази знань для розробки політики, яка чітко відповідатиме цим напрямам на загальноєвропейському рівні.
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА
ГУМАНІТАРНІ
НАУКИ

Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET CALL 2012

38 500 000

28 лютого 2012 Р.

FP7-SSH-2012-1

FP7-SSH-2012 - COLLABORATIVE PROJECTS
(LARGE SCALE INTEGRATED RESEARCH PROJECTS)

39 000 000

02 лютого 2012 Р.

FP7-SSH-2012-2

FP7-SSH-2012 - COLLABORATIVE PROJECTS
(SMALL OR MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH
PROJECTS) AS WELL AS COORDINATION AND
SUPPORT ACTIONS

48 000 000

02 лютого 2012 Р.

БЕЗПЕКА
Цілі тематичного напряму «Безпека»:
- розробляти технології та поглиблювати знання, необхідні для убезпечення громадян від таких загроз, як тероризм та (організована)
БЕЗПЕКА
злочинність, природного лиха та техногенних катастроф, дотримуючись при цьому основних прав людини;
- забезпечувати оптимальне та узгоджене використання наявних та новітніх технологій на користь громадської безпеки у Європі;
- заохочувати співробітництво провайдерів та користувачів для прийняття рішень у сфері громадської безпеки; покращувати
конкурентоспроможність галузі безпеки у Європі та забезпечувати цільові результати для зменшення прогалин у системах безпеки.
Країни ЄС загалом виділили 240 млн. євро на фінансування цієї діяльності в рамках РП7.
Номер конкурсу

FP7-SEC-2012-1

Назва конкурсу
FP7-SEC-2012-1

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

241 700 000

23 листопада 2011 Р.
Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
ТРАНСПОРТ
Основна мета досліджень РП7 у сфері транспорту – розробка безпечніших, екологічно чистіших та «розумніших»
ТРАНСПОРТ транспортних систем для Європи, які забезпечуватимуть переваги громадянам та екологічність і дозволять підвищити конкурентоздатність
європейської промисловості на світовому ринку.
Країни ЄС виділили 4,16 млрд. євро загалом на фінансування цього тематичного напряму РП7.
Мета Робочої програми «ТРАНСПОРТ-2012» в рамках Програми співробітництва РП7:
Спираючись на технологічні та функціональні досягнення та європейську транспорту політику, розвивати інтегровані, безпечніші, екологічно чистіші та «розумніші» загальноєвропейські
транспортні системи для усіх громадян і суспільства з дотриманням вимог кліматичної політики, піклуючись про довкілля та природні ресурси, а також забезпечувати подальший розвиток
конкурентоздатності промисловості Європи на світовому ринку.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-AAT-2012-RTD-L0

FP7-AERONAUTICS AND AIR TRANSPORT (AAT)2012-RTD-L0

5 000 000

14 березня 2013 Р.

FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1

FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1

26 000 000

01 березня 2012 Р.

FP7-ERANET-2012-RTD

ERA-NET CALL 2012

38 500 000

28 лютого 2012 Р.

FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN

FP7-AERONAUTICS AND AIR TRANSPORT (AAT)2012-RTD-JAPAN

4 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-2012-GC-MATERIALS

MATERIALS FOR GREEN CARS - 2012

35 000 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-SST-2012-RTD-1

FP7- SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)2012-RTD-1 INCLUDING EUROPEAN GREEN CARS
INITIATIVE

114 040 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-AAT-2012-RTD-1

FP7-AERONAUTICS AND AIR TRANSPORT (AAT)2012-RTD-1

136 040 000

01 грудня 2011 Р.

FP7-TPT-2012-RTD-1

FP7-TRANSPORT (TPT)-2012-RTD-1

10 000 000

01 грудня 2011 Р.

ПРОГРАМА РП7 «ІДЕЇ»

Мета спеціальної програми «Ідеї» – підтримати переваги, динамічність та творчий потенціал дослідницької галузі Європи та
покращити привабливість Європи для найкращих науковців з європейських та країн третього світу, а також для інвестицій у галузеві дослідження
шляхом забезпечення загальноєвропейської конкурентоздатної структури фінансування на додаток до (а не замість) національного фінансування
«граничних досліджень», які проводять окремі науковці. Важливим аспектом цієї програми є комунікація та поширення наукових результатів.
Для фінансування цього напряму РП7 країни ЄС асигнували загалом 7,4 млн. євро.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

ERC-2012-STG_20111124

ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT

729 982 620

24 листопада 2011 Р.

ERC-2012-STG_20111109

ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT

729 982 620

09 листопада 2011 Р.

ERC-2011-POC

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF
CONCEPT

10 000 000

08 листопада 2011 Р.

ERC-2012-SUPPORT-1

Gender aspects in career structures and
career paths

150 000

12 жовтня 2011 Р.

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
ПРОГРАМА РП7 «ЛЮДИ»

Цілі Програми «Люди» включають: Зміцнити на кількісному та якісному рівні кадровий потенціал у галузі досліджень та технологій у
Європі, стимулюючи людей обирати професію дослідника, заохочуючи європейських науковців працювати у Європі та приваблюючи до Європи науковців
з інших країн світу, збільшуючи її привабливість для найкращих вчених.
Країни ЄС виділили понад 4,7 млрд. євро на фінансування цього тематичного напряму РП7.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-PEOPLE-2012-IRSES

MARIE CURIE INTERNATIONAL RESEARCH STAFF
EXCHANGE SCHEME (IRSES)

30 000 000

18 січня 2012 Р.

FP7-PEOPLE-2012-ITN

MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS 2012
(ITN)

423 230 000

12 січня 2012 Р.

FP7-PEOPLE-2012-NIGHT

RESEARCHERS’ NIGHT(NIGHT)

4 000 000

10 січня 2012 Р.

ПРОГРАМА РП7 «МОЖЛИВОСТІ»

Загальна мета компоненту «Дослідницькі інфраструктури» Програми РП7 «Можливості» полягає в оптимізації
використання та розвитку найкращих дослідницьких інфраструктур Європи. Окрім того, ця підпрограма спрямована на формування нових дослідницьких
інфраструктур, які представляють загальноєвропейський інтерес для усіх галузей науки і технологій. Ці інфраструктури необхідні європейській науковій
спільноті для того, щоб залишатися в авангарді дослідницької галузі та зміцнювати базу знань та технологічних ноу-хау.
Країни ЄС виділили близько 1,8 млрд. євро на фінансування цього напряму РП7.
Конкурси проектів, які відкриті за напрямами Програми РП7 «Можливості»:
ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ
Номер конкурсу

FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

90 300 000

23 листопада 2011 Р.

CALL 10: FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

ДОСЛІДЖЕННЯ НА КОРИСТЬ МСП
Компонент «Дослідження на користь МСП» Програми РП7 «Можливості» спрямований на зміцнення «інноваційного потенціалу» малих та
середніх підприємств (МСП) у Європі та їхньої участі у розвитку нової продукції на основі нових технологій, а також відповідних ринків. Програма допомагатиме МСП залучати підрядників
для проведення наукових досліджень, збільшувати свою дослідницьку діяльність, розширювати власні мережі, краще використовувати наукові результати та придбавати технологічні ноухау, долаючи прогалину між дослідженнями та інноваціями. На фінансування наукової підтримки МСП в рамках РП7 країни ЄС виділили загалом 1,336 млн. євро.
Номер конкурсу

FP7-SME-2012

Назва конкурсу
RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMES

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

219 700 000

06 грудень 2011 Р.

РЕГІОНИ ЗНАНЬ
Ініціатива «Регіони знань» має на меті зміцнити дослідницький потенціал регіонів Європи, зокрема, шляхом заохочення та підтримки розвитку у Європі
регіональних «дослідницьких кластерів», які об’єднуватимуть університети, науково-дослідні центри, підприємства та регіональні органи влади.
Країни ЄС асигнували загалом 126 млн. євро на фінансування цього напряму РП7.
Номер конкурсу

FP7-REGIONS-2012-2013-1

Назва конкурсу
TRANSNATIONAL COOPERATION BETWEEN
REGIONAL RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

17 990 000

31 січня 2012 Р.

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ
Загалом компонент «Дослідницький потенціал регіонів конвергенції» Програми РП7 «Можливості» сприятиме реалізації максимального
дослідницького потенціалу розширеного Європейського Союзу завдяки вивільненню та розвитку дослідницького потенціалу в «регіонах конвергенції» та віддалених регіонах ЄС та
зміцненню потенціалу науковців з цих регіонів, які зможуть успішно займатися науковою діяльністю на рівні ЄС.
Країни ЄС виділили загалом 340 млн. євро на фінансування цієї діяльності в рамках РП7.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

FP7-REGPOT-2012-2013-1

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

66 570 000

03 січня 2012 Р.

INTEGRATION OF RESEARCH ENTITIES FROM THE
EU´S CONVERGENCE AND OUTERMOST REGIONS
IN THE ERA AND ENHANCEMENT OF THEIR
INNOVATION POTENTIAL

НАУКА У СУСПІЛЬСТВІ
Відповідно до Сьомої рамкової програми діяльність за напрямом «Наука у суспільстві» має «з метою побудови відкритого, ефективного,
демократичного, заснованого на знаннях європейського суспільства сприяти гармонійній інтеграції наукових та технологічних проектів та відповідної дослідницької політики у соціальній
площині Європи, підтримуючи загальноєвропейський вимір та обговорення питань науки і технологій та їхній взаємозв’язок із суспільством та культурою загалом».
На фінансування цього напряму РП7 країни ЄС виділили загалом 330 млн. євро.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

37 400 000

22 лютого 2012 Р.

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012

ПІДТРИМКА УЗГОДЖЕНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ
Компонент «Підтримка узгодженого розвитку дослідницької політики» Програми РП7 «Можливості» має на меті підвищити ефективність
та злагодженість національної та загальноєвропейської політики в галузі досліджень та її узгодженість з іншими напрямами політики, покращуючи вплив досліджень, які реалізуються державним
сектором, підвищуючи їхній зв’язок з промисловістю та зміцнюючи державну підтримку та вплив системи важелів державного регулювання на інвестиції з боку приватного сектору.
Для фінансування цього напряму РП7 країни ЄС виділили загалом 70 млн. євро.
Номер конкурсу

FP7-COH-2012-PROCURERS

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

1 100 000

05 січня 2012 Р.

SUPPORT TO TRANS-NATIONAL NETWORKS OF
PROCURERS

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Цілі компонента «Міжнародне співробітництво» Програми РП7 «Можливості»:
- підтримувати конкурентоспроможність Європи за рахунок стратегічного партнерства у певних галузях науки з країнами, які не входять до ЄС, а також завдяки залученню найкращих
науковців з цих країн до роботи з Європою та у Європі;
- інтенсифікувати процес формування знань та розвиток наукових переваг, надаючи можливість європейським університетам, науково-дослідним інститутам та фірмам встановлювати
контакти з партнерами у третіх країнах, сприяючи у такий спосіб доступу до дослідницького середовища за межами Європи та забезпечуючи синергію на глобальному рівні;
- вирішувати конкретні проблеми країн третього світу чи проблеми глобального характеру з огляду на спільний інтерес та спільні переваги.
Загалом країни ЄС асигнували 180 млн. євро на фінансування цієї діяльності в рамках РП7.
Номер конкурсу

Назва конкурсу

Орієнтовний бюджет (євро)

Кінцевий термін

FP7-INCO-2012-2

BILATERAL COORDINATION FOR THE
ENHANCEMENT AND DEVELOPMENT OF S&T

16 000 000

15 листопада 2011 Р.

FP7-INCO-2012-1

BI-REGIONAL COORDINATION OF S&T
COOPERATION INCLUDING PRIORITY SETTING AND
DEFINITION OF S&T COOPERATION POLICIES ACTIVITY INCO-NET

16 000 000

15 листопада 2011 Р.

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У РП7 (СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД)

Нижче представлений підсумковий аналіз участі українських науково-дослідницьких колективів в конкурсах проектів РП7 ЄС із кінцевим терміном прийому заявок до
липня 2011 року. Аналіз підготовлений д-ром Єржі А. Супелом та паном Анджеєм Галіком, Національний контактний пункт Польші.
Інформація представлена на основі восьмого видання бази даних CORDA, в якій зберігається інформація стосовно 274 конкурсів, закритих станом на 12.04.2011 року.
Загалом проаналізовано 77 873 проектних пропозиції за участю 381 769 організацій (дані оновлені 21.06.2011 р.).
Основні характеристики пропозицій та учасників
Показник

За участю принаймні однієї
організації з України
Загалом

За участю принаймні однієї
організації з України
Загалом

За участю
України

Коефіцієнт успішності

Заявки, відібрані для фінансування

Поданих заявок

Загалом

Кількість заявок **
Кількість заявників (організацій)
Запропоноване фінансування [млн. євро]
за участю Організації з СЄСА загалом
СЄСА Запропоноване фінансування для СЄСА [млн. євро]
Кількість заявок
Кількість організацій з України загалом
Запропоноване фінансування для організацій з України [млн. євро]
За участю >2 координаторів з України**
За участю координатора з України
Частка у загальній кількості заявок
Частка України у загальній кількості організацій СЄСА
Частка організацій з України у загальній кількості організацій
Кількість заявок
Кількість заявників (організацій)
Запропоноване фінансування [млн. євро]
за участю Заявники (організації) з СЄСА
СЄСА Запропоноване фінансування для СЄСА [млн. євро]
Кількість заявок
Кількість організацій з України загалом
Запропоноване фінансування для організацій з України [млн. євро]
За участю >2 координаторів з України**
За участю координатора з України
Частка у загальній кількості заявок
Частка України у загальній кількості організацій СЄСА
Частка організацій з України у загальній кількості організацій
Кількість заявок [відібрано/подано]
Кількість заявників [відібрано/подано]
Ступінь скорочення фінансування
за участю Кількість заявників [відібрано/подано]
СЄСА Ступінь скорочення фінансування
Кількість заявок [відібрано/подано]
Кількість заявників [відібрано/подано]
Ступінь скорочення фінансування
Координатори від України***

2007 р.

2008 р.

2009 р.

24 720
125 015
44 936
1 240
191,7
223
247
32,6
3
4
0,9%
19,9%
0,20%
3 154
22 222
6 576
201
26,9
32
38
4,12

15 647
72 443
27 948
1 009
125,1
139
184
17,7
1
5
0,9%
18,2%
0,25%
2 742
14 135
4 443
204
14,5
21
41
2,58

19 205
85 510
33 818
875
114,1
133
161
14,0
2
4
0,7%
18,4%
0,19%
4 061
19 549
5 705
212
17,8
32
37
1,74
1

1,0%
18,9%
0,17%
12,8%
17,8%
14,6%
16,2%
14,0%
14,3%
15,4%
12,6%
0,0%

0,8%
20,1%
0,29%
17,5%
19,5%
15,9%
20,2%
11,6%
15,1%
22,3%
14,6%
0,0%

0,8%
17,5%
0,19%
21,1%
22,9%
16,9%
24,2%
15,6%
24,1%
23,0%
12,5%
0,0%

2010 р.
14 042
65 852
23 903
786
100,9
155
191
22,5
17
21
1,1%
24,3%
0,29%
2 829
15 968
4 593
183
14,7
37
43
2,60
2
2
1,3%
23,5%
0,27%
20,1%
24,2%
19,2%
23,3%
14,6%
23,9%
22,5%
11,6%
11,8%

2011 р.*
4 259
32 948
8 081
325
56,0
67
93
15
26
32
1,6%
28,6%
0,28%
900
6 974
1 905
62
6,6
12
18
2,17
5
5
1,3%
29,0%
0,26%
21,1%
21,2%
23,6%
19,1%
11,8%
17,9%
19,4%
14,3%
19,2%

Загалом по РП7
77 873
381 769
138 688
4 235
587,9
717
876
102,0
49
66
0,9%
20,7%
0,23%
13 686
78 849
23 224
862
80,5
134
177
13,21
8
7
1,0%
20,5%
0,22%
17,6%
20,7%
16,7%
20,4%
13,7%
18,7%
20,2%
12,9%
14,3%

* За конкурсами, завершеними до 16.02.2011 р.
Представлені дані слід порівняти з четвертим моніторинговим звітом РП7
** Допущені до конкурсу пропозиції на етапі І та ІІ.
2010, від 04.08.2011, підготовленим на основі даних сьомої версії бази даних
*** Проекти з понад 3-а учасниками.
CORDA (59 147 учасників у 10 598 проектах, які отримали фінансування).
Джерело: розрахунки автора на основі даних CORDA, версія 8.
Країни Східної Європи та Середньої Азії (СЄСА):Вірменія (AM), Азербайджан (AZ), Білорусь (BY), Грузія (GE), Казахстан (KZ), Киргизія (KG), Молдова (MD), Росія (RU), Таджикистан (TI),
Туркменістан (TM), Україна (UA), Узбекистан (UZ).
Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
РЕГУЛЯРНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
РП7 відкриває можливості подальшого розвитку
співпраці між ЄС та Україною у сфері наукових досліджень. НІП-Україна і
Проект JSO-ERA допомагають залучитися до участі в РП7
Щочетверга в приміщенні НІП-Україна експерти JSO-ERA разом

Будівля, де розташован НІП-Україна

з НІП-Україна РП7 пропонують консультативні послуги українським
організаціям, які беруть участь або бажають бути залученими у Сьому
рамкову програму з досліджень та технологічного розвитку (РП7).
Досвідчені європейські та українські експерти проекту JSO-ERA надають
потенційним бенефіціарам РП7 поради та практичні рекомендації
щодо шляхів пошуку потенційних партнерів для створення
міжнародних консорціумів, розробки конкурентоспроможних
проектних пропозицій в різних дослідницьких сферах та інших
аспектів РП7.

Консультації проходять щочетверга з 14 до 18 години в офісі НІП-Україна РП7 за адресою вул. Горького, 180, кім. 803,
8 поверх, м. Київ.

Усіх бажаючих отримати консультації стосовно написання пропозицій та/або практичні рекомендації про участь у РП7, просимо заздалегідь подати заявку на
консультацію та повідомити тему для обговорення за телефоном офісу JSO-ERA: (+38044) 289-13-15 або електронною поштою: jso@jsoresearch.kiev.ua
Усі консультації безкоштовні.
Заходи JSO-ERA (червень 2011 р. – вересень 2011 р.)

Практичний семінар з фінансових та правових питань РП7
1 червня 2011 року, м. Київ

Практичний семінар, присвячений фінансовим та правовим питанням Сьомої рамкової програми ЄС з
досліджень та технологічного розвитку (РП7), був проведений для фінансових керівників та бухгалтерів
українських організацій, які вже стали учасниками РП7 або планують взяти участь у ній. Учасники
семінару ознайомилися з нормами ЄС та пройшли навчання з фінансових аспектів РП7. Під час семінару
розглядали питання формування бюджету проектів РП7, фінансового управління, вимоги фінансової
звітності ЄС та інші аспекти. Тренінг провели Пані Барбара Траммер, представник Національного
контактного пункту (НКП) РП7 у Польщі та пані Олена Коваль, представник НКП Законодавчі та фінансові
аспекти. Під час семінару учасники обговорювали український досвід та практику реалізації проектів
РП7, у т.ч. фінансові, адміністративні та правові питання.

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
Практичний семінар з фінансових та правових питань РП7
3 червня 2011 року, м. Харків
В Інституті монокристалів Національної академії
наук України був проведений практичний
семінар Сьомої рамкової програми ЄС з
досліджень та технологічного розвитку (РП7)
для керівників українських організацій, які
працюють над розробкою і поданням конкурсних
пропозицій та реалізацією проектів РП7. На
семінарі розглядали адміністративні, фінансові та правові аспекти. Експерти з
Національних контактних пунктів (НКП) РП7 Польщі та України, регіональних
контактних пунктів, JSO-ERA ЄС та України представили аналіз успішно реалізованих проектів. Вони ретельно
проаналізували типові помилки, труднощі та перешкоди з власного досвіду українських організацій. Особливу
увагу приділяли фінансовим питанням, у т.ч. питанням формування бюджету, фінансового управління та
вимогам фінансової звітності.
Тиждень інноваційних регіонів у Європі - 2011
7 – 9 червня 2011 року, м. Дебрецен, Угорщина
7 – 9 червня 2011 року у м. Дебрецен, Угорщина, в рамках Міжнародної конференції під егідою Головування Угорщини у ЄС та спільно з Європейською Комісією був
проведений Тиждень інноваційних регіонів у Європі - 2011 (WIRE-2011). Конференція була присвячена можливостям синергії дослідницьких інфраструктур та політиці
розвитку кластерів.
6 червня проект JSO-ERA направив делегацію з України на конференцію WIRE-2011 з метою популяризації щойно започаткованих національних контактних пунктів в
Україні. Бюлетень JSO-ERA № 6 повністю присвячений участі української делегації у конференції WIRE-2011.

Більш докладна інформація представлена у Бюлетені JSO-ERA № 6 (http://jso-era.org/en/newsletter.html)
Круглий стіл «РП7: можливості підготовки грантових проектів за
тематикою “Мобільність”»
8 червня 2011 року, м. Луцьк
Круглий стіл «РП7: можливості підготовки грантових проектів за тематикою “Мобільність” та
“Наука у суспільстві”» був організований в рамках Третьої міжнародної наукової конференції
«Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства». Круглий
стіл був організований для підвищення знань науковців, які працюють у сфері NMP, та їхнього
науково-дослідного потенціалу завдяки участі у РП7. Д-р Ольга Кот, тематичний експерт JSO-ERA,
презентувала компоненти РП7 «Наука у суспільстві» та «ЛЮДИ». У роботі круглого столу взяли
участь 50 фахівців. Під час цього заходу д-р Ольга Кот провела п’ять індивідуальних консультацій.

Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу

Проект виконується Консорціумом на чолі з ECORYS
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БЮЛЕТЕНЬ JSO-ERA Крок до співпраці Україна-ЄС у дослідницькій сфері ВИПУСК № 7 червень – вересень 2011 року

Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
Інформаційний день за тематичним напрямом РП7 «Здоров’я»
9 червня 2011 року, м. Брюссель, Бельгія
Проект JSO-ERA підтримав участь українського НКП Здоров’я в Інфодні, присвяченому цьому тематичному напряму
РП7. Інформаційний день «Здоров’я» був організований Генеральним директоратом ЄК з питань досліджень та
інновацій та Директоратом з питань охорони здоров’я. Під час цього відкритого заходу були представлені тематики
конкурсів проектів за напрямом РП7 «Здоров’я», а також пріоритети та специфіка наступного конкурсу пропозицій
за цим напрямом, який планується опублікувати у липні. У цьому заході взяли участь 450 учасників. Представники
НКП Здоров’я познайомилися з керівниками проектів «Fit-to-Health», «NCP-Health-Network» і «KAPPA» та з
представниками НКП Здоров’я з Австрії, Іспанії, Італії, Польщі, Узбекистану та Грузії.
Інформаційний день за тематичним напрямом РП7
«Навколишнє середовище»
17 червня 2011 року, м. Брюссель, Бельгія
Проект JSO-ERA підтримав участь пані Ауріки Мурави-Середи, РКП JSO-ERA Сімферополь, в Інфодні, організованому
Європейською Комісією (Генеральним директоратом з питань наукових досліджень та інновацій та Дирекцією з
питань довкілля) за напрямом РП7 «Навколишнє середовище». На Інфодні представили нововведення Робочої
програми 2012 та ознайомили учасників з порядком підготовки та подання конкурсних заявок.

Навчальна поїздка до НКП РП7 у Польщі
12 – 18 червня 2011 року, Польща
Навчальна поїздка була організована Проектом JSO-ERA для двох щойно
призначених НКП в Україні – пана Андрія Тареліна (НКП Енергетика)
та пана Леоніда Чернишова (НКП NMP). Програма навчальної поїздки
передбачала зустрічі, візити та обговорення з польськими колегами з
Національного контактного пункту Польщі, діяльність якого зосереджена
на дослідницьких програмах ЄС. Польський НКП функціонує при Інституті
фундаментальних технологічних досліджень Академії наук Польщі.
Представники українських НКП зустрілися з правлінням Національного
контактного пункту Польщі, відвідали НКП з питань інновацій у Варшаві,
взяли участь у конференції «ІНФОТИЖДЕНЬ РП7», відвідали Регіональний
контактний пункт у Кракові та кілька Центрів провідного досвіду.
Під час навчальної поїздки учасники ознайомилися зі структурою та
функціонуванням мережі НКП у Польщі, досвідом взаємодії з органами
влади, ознайомилися з прикладами успішних поточних проектів,
встановили особисті контакти зі своїми колегами з тематичних НКП тощо.

Інформаційний день «Робочі програми на 2012 рік та конкурси проектів за тематичними напрямами
“Енергетика” та “Здоров’я”»
20 червня 2011 року, м. Харків
Інформаційний день «Робочі програми РП7 на 2012 рік за напрямами “Енергетика” та “Здоров’я”» мав
на меті ознайомити українських науковців з пріоритетами Робочої програми на 2012 рік. Тематичні
національні контактні пункти РП7 України (НКП Енергетика та НКП Здоров’я) разом з експертами JSOERA надали учасникам орієнтовну інформацію про нові конкурси проектів. Публікація конкурсів на 2012
рік була запланована на липень 2011 року. Представник НКП Здоров’я ознайомив учасників з останніми
нововведеннями Робочої програми на 2012 рік за напрямом «Здоров’я», які були представлені під час
Інформаційного дня, присвяченого ЄК цьому напряму (09 червня 2011 р., м Брюссель).
У цьому заході взяли участь понад 60 представників дослідницьких організацій та університетів Харкова.
Четверте засідання Координаційного комітету
21 червня 2011 року, м. Київ
21 червня у приміщенні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС) відбулося четверте засідання Координаційного комітету (КК) проекту JSO-ERA, на якому обговорювали
статус реалізації проекту JSO-ERA, проміжні результати та план роботи на останній період діяльності проекту – до кінця 2011 року.
Засідання відкрив та очолив пан Михайло Гончаренко, Директор Департаменту наукової
діяльності та ліцензування МОНМС. Пан Александер Баковські, Керівник Проекту JSO-ERA,
ознайомив членів КК з результатами та здобутками проекту з моменту попереднього третього
засідання Координаційного комітету, проведеного у грудні 2010 року. Члени КК обговорили
Робочу програму проекту до кінця 2011 року. Під час засідання були порушені питання
майбутньої діяльності проекту, функціонування трьох Робочих груп, тематики їхньої діяльності
та графік засідань, зміст міні-семінарів для підвищення потенціалу бенефіціара та інші питання.
Міжнародна брокерська зустріч за конкурсами NMP+PPP 2012
28 червня 2011 року, м. Страсбург, Франція
Проект JSO-ERA підтримав участь пана Леоніда Чернишова, представника НКП NMP у Міжнародній біржі проектів за конкурсами NMP+PPP 2012, який був організований
ЄК у Страсбурзі. Цей захід мав на меті представити майбутній конкурс проектів на 2012 рік за тематикою NMP. Учасники мали можливість зустрітися з представником
Національного контактного пункту, а також компаніями чи лабораторіями та обговорити і обмінятися з ними ідеями та майбутніми пропозиціями у сфері NMP / PPP
під час запланованих зустрічей, які мали окреслити шлях до майбутнього співробітництва та реалізації європейських проектів. У червні 2011 року проведене регулярне
оновлення вебсайту JSO-ERA, на якому розмістили інформацію про заходи проекту, заплановані на червень.
Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу
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Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
Інформаційний день за тематичним напрямом РП7 «Енергетика» у Брюсселі
7 – 8 червня 2011 року, м. Брюссель, Бельгія
Проект JSO-ERA підтримав участь пана Андрія Тареліна, НКП Енергетика (Україна) у дводенному заході – Інформаційний день за
напрямом РП7 «Дослідження в енергетиці» та у засіданні НКП. Ці заходи були організовані Директоратами Європейської Комісії:
Генеральним директоратом з питань енергетики та Директоратом з питань досліджень. Інфодень проведений 7 – 8 липня
2011 року у м. Брюссель, Бельгія.
Під час Інформаційного дня офіційно представили нову Робочу програму на 2012 рік в галузі енергетики та ознайомили учасників
з нововведеннями у плануванні цієї програми та рекомендаціями стосовно підготовки конкурсних пропозицій, управління та
можливостей участі у конкурсах проектів РП7 в галузі енергетики, які планується опублікувати 20 липня 2011 року.
Засідання НКП було організоване для ознайомлення представників НКП Енергетика з останніми даними про статус оцінки
пропозицій, результатами оцінки та спеціальними вимогами нових конкурсів. У цьому засіданні взяли участь 30 представників
НКП Енергетика з Європи. Вони мали унікальну можливість отримати з перших рук інформацію про Робочу Програму на 2012 рік в
галузі енергетики та нові конкурси проектів.
Дводенний захід став унікальною платформою для спілкування, обміну досвідом, ідеями та встановлення особистих контактів.

Інформаційний день за напрямом РП7 FAB у Брюсселі
15 липня 2011 року, м. Брюссель, Бельгія
Проект JSO-ERA підтримав участь пані Тетяни Степанової, експерта JSO-ERA в Інформаційному дні РП7 та брокерській зустрічі за напрямом «Продукти харчування, сільське
господарство і рибальство та біотехнології» (FAB).
Інформаційний день мав на меті зібрати разом науковців, які представляють державний та приватний сектори ЄС та країн третього світу, та співробітників Комісії, для ознайомлення
з основними аспектами Робочої програми та майбутніх конкурсів проектів на 2012 рік за напрямом FAB. Конкурси проектів, які стали основною для дискусій та спілкування учасників
Інфодня, опублікували 20 липня 2011 року.
Брокерська зустріч була організована проектом «Bio Circle 2» для надання дослідникам можливості представити свої ідеї та зустрітися з новими потенційними партнерами,
зацікавленими у створенні консорціуму. Під час цього заходу проведені обговорення та індивідуальні зустрічі.
Цей міжнародний захід відвідало багато науковців з ЄС, представників НКП FAB та Європейської Комісії, для яких він став унікальною можливістю для зустрічей та встановлення
контактів з партнерами НКП FAB з країн ЄС та отримання з перших рук інформації про Робочу програму та нові конкурси проектів на 2012 рік за напрямом FAB.

Практичний семінар/брокерський захід «Інноваційні дослідження та
розвиток у сфері харчування та охорони здоров’я»
20 – 21 липня 2011 року, м. Ужгород
Проект ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору»(JSO-ERA), регіональний контактний
пункт РП7 (Центр транскордонного співробітництва) при Ужгородському національному університеті, що входить до мережі національних
інформаційних пунктів НІП України спільно провели брокерський захід «Інноваційні дослідження та розвиток у сфері харчування та
охорони здоров’я».
20 – 21 липня 2011 року представники з України, Великобританії, Ірландії, Словаччини, Угорщини, Чехії та Польщі зібралися в Ужгороді
для налагодження особистих контактів з метою створення партнерства і розбудови міжнародних дослідницьких консорціумів для участі в
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Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
РП7 за пріоритетними напрямами «Здоров’я» та «Продукти харчування, сільське господарство та
рибальство, біотехнології». Мета цього заходу полягала у налагодженні ефективного партнерства
для подання заявок про спільні проекти РП7. Представники наукових організацій та інноваційні
малі і середні підприємства (МСП) провели технічні обговорення за напрямами «Здоров’я»
та «Продукти харчування, сільське господарство та рибальство, біотехнології». Особливу увагу
учасники приділили науково-технічному співробітництву України та ЄС в рамках Технологічної
платформи «Їжа для життя». Експерт JSO-ERA Тетяна Степанова та д-р Яніна Міщук представили
найактуальніші новини та тематики нових конкурсів згідно змісту Робочих програм 2012 року
за результатами їх участі в Інформаційних днях у Брюсселі за відповідними пріоритетними
напрямами. Запрошені європейські експерти поділилися досвідом та представили своє бачення
щодо перспектив співробітництва між Україною та ЄС у сфері харчування та охорони здоров’я у контексті спільної участі МСП та науково-дослідницьких колективів.
Під час практичного семінару були проведені заходи для налагодження особистих контактів учасників з метою створення міжнародних консорціумів для 7 конкретних конкурсів за пріоритетним напрямом
«Продукти харчування, сільське господарство та рибальство, біотехнології» та для 10 конкурсів за напрямом «Здоров’я».
Зустріч відвідало 70 учасників. Представники наукових організацій та інноваційних малих і середніх підприємств проводили дискусії та обговорення 35 конкретних проектних ідей та потенційних дослідницьких
проектів у сферах охорони здоров’я та КВВЕ. Під час партнерської зустрічі професор Надія Бойко, пан Максиміліан Фьодінгер, д-р Ольга Кот, пані Тетяна Степанова та пан Іван Кульчицький провели 18
індивідуальних консультацій.
Брокерська зустріч за напрямом «Космічні дослідження»
28 – 29 липня 2011 року, м. Київ
28 – 29 липня науковці космічної галузі України зустрічалися зі своїми колегами з Франції для обговорення технічних аспектів потенціального співробітництва в рамках
Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку (РП7).
Дводенна брокерська зустріч була спрямована на встановлення особистих контактів для формування міжнародних дослідницьких консорціумів для участі у нових
конкурсах РП7 у галузі космонавтики у 2012 році. Комісія з питань атомної енергетики Франції (CEA) висловила зацікавленість до участі у пріоритетному напряму РП7
«Космос» разом з українськими партнерами. Під час засідання обговорювали технічні аспекти пропозицій конкретних наукових проектів.
Зустріч організована Проектом «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору» (JSO-ERA), який фінансується ЄС, у співпраці з
Національним космічним агентством України та НКП РП7 України Космічні дослідження.
Тренінг для тренерів
29 – 30 серпня 2011 року, м. Київ
Тренінг організований Проектом «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського
дослідницького простору» (JSO-ERA), який фінансується ЄС, у співпраці з НІП Україна,
Регіональними контактними пунктами JSO-ERA та НКП РП7. Дводенний тренінг мав на меті
зміцнити потенціал українських тренерів для підвищення участі українських організацій у
Сьомій рамковій програмі ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій (РП7). Тренінгова
програма була розроблена фахівцями Угорської науково-технічної фундації TETALAP. Загалом
програма складається з 21 навчального модуля, метою яких є надання інформації щодо
головних аспектів РП7 ЄС. Кожен модуль включає презентації та практичні заняття. У 2011 році
в Україні була створена мережа Національних контактних пунктів РП7. Досвідчені експерти
TETALAP провели навчання для Національних контактних пунктів (НКП) РП7 та Регіональних
контактних пунктів JSO-ERA. Тренінг мав на меті ознайомити учасників з основними
методиками навчання для проведення подальшої діяльності, спрямованої на передачу знань
українським організаціям, які прагнуть взяти участь у РП7.
Маломасштабний семінар з питань систем трансферу технологій
21 вересня 2011 року, м. Київ
21 вересня проект JSO-ERA організував маломасштабний семінар, присвячений системам трансферу технологій. Семінар був проведений Максиміліаном Фьодінгером,
головним експертом проекту JSO-ERA з питань інновацій та передання технологій, у приміщенні Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України (Держінформнауки) для службовців та фахівців Агентства. Програма семінару передбачала теоретичний огляд методик трансферу технологій та ознайомлення
з прикладами передової практики країн ЄС. У роботі семінару взяли участь 15 учасників.
Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу
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Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
Маломасштабний семінар з пошуку партнерів
22 вересня 2011 року, Одеса
22 вересня проект JSO-ERA провів маломасштабний семінар з пошуку партнерів. Під
час семінару учасникам надали рекомендації щодо того, як ефективно користуватися
мережею Національних контактних пунктів. Два семінара були проведені в рамках
інформаційного заходу проекту ЕЕСА. Цільвою аудиторією заходу більшою мірою
стали дослідники за напрямком Біотехнології. Представниками проекту JSO-ERA
були головний експерт проекту Максиміліан Фьодінгер та голова регіонального
контактного пунтку Тетяна Степанова. 22 учасники прийняли участь у семінарі.

Маломасштабний семінар щодо схем
фінансової підтримки інновацій
23 вересня 2011 року, Харків
23 вересня у Харкові в рамках 3-ї міжнародної конференції з інновацій та інвестицій відбувся
семінар щодо схем фінансової підтримки інновації. Під час семінару головний експерт проекту
JSO-ERA з питань інновацій та трансферу технологій Максиміліан Фьодінгер надавав інформацію
щодо шляхів фінансування інновацій, а саме: за допомогою урядового, приватного та змішаного
типу капіталу. Промова експерта проекту була опублікована у матеріалах конференції.

Навчальна поїздка до Греції
18 – 24 вересня 2011 року
Проект JSO-ERA підтримав участь 6 фахівців у навчальній поїздці до Греції, а саме: Сіренко Юлії (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України), Шахбазян Карини
(НКП Наукові інфраструктури), Хаустова Володимира (Національна академія наук України), Качали Тамари (Черкаський державний технологічний університет), Єгорова
Ігоря (Національна академія наук України) та Степанової Тетяни (експерта JSO-ERA, НКП Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології (FAB)). Під час
навчальної поїздки делегація з України відвідала Міністерство освіти Греції, Національний центр документації, Науково-дослідний фонд Греції, різноманітні науководослідні установи та інші організації, де обговорювали можливості співробітництва ЄС та України.
Представники делегації мали можливість встановити нові контакти, а також обмінятися зі своїми партнерами інформацією, думками і досвідом.
Враження учасниці навчальної поїдки до Греції – Карини Шахбазян.
Як представник Національного контактного пункту «Наукові інфраструктури» та
«Регіони знань», мені було цікаво отримати інформацію про структуру науководослідницьких інститутів та систему впровадження інновацій у Греції. Програмою
навчального туру це було передбачено: завдяки візиту до Міністерства освіти Греції
та Генерального секретарату з питань досліджень та технологій, ми дізналися про
державне регулювання науково-дослідницького сектору, включаючи законодавчі
засади. Після перегляду презентацій у Національному технічному університеті
Афін, ми отримали загальну інформацію про науково-дослідницький сектор країни. А
інформацію щодо структур Греції, які забезпечують підтримку міжнародної співпраці
у науково-дослідницькій сфері, у тому числі РП7, ми отримали у Дослідницькій Фундації
РП7 НКП Греції, PRAXI Help FORWARD NETWORK та у Європейській мережі піприємств.
Після того, як ми зрозуміли основну ідею діяльності науково-дослідницького сектору
Греції, було дуже цікаво на власні очі побачити результати реалізації національної
політики щодо цієї сфери: ми відвідали декілька найбільш успішних дослідницьких
інститутів, які активно займаються комерціалізацією своїх наукових результатів та
беруть участь у міжнародних та європейських дослідницьких програмах (наприклад
Hellenic Aerospace Industry (EAB), Національний центр наукового розвитку «Демокрит»,
Національний технічний університет). Також, для мене було дуже корисно відвідати
науково-дослідницькі інститути: Науково-технологічний центр Еллас у Салоники,
у тому числі Салоницький технологічний парк, Лавріонський технологічний та
культурний парк. Один із найважливіших результатів навчальної поїздки стало
налагодження нових контактів з представниками НКП РП7 Греції, що є необхідним
для моєї роботи як НКП РП7 в Україні, а також здобуття інформації про потенційних
партнерів та координаторів з Греції для наших спільних проектів РП7.

П’яте засідання Координаційного комітету
19 вересня 2011 року, м. Київ
19 вересня у приміщенні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС) відбулося п’яте засідання Координаційного комітету
(КК) проекту JSO-ERA, на якому обговорювали статус реалізації проекту JSO-ERA, проміжні результати та план роботи на останній період
діяльності проекту – до кінця 2011 року. Засідання Координаційного комітету очолив пан Євген Суліма, перший заступник міністра (МОНМС).
У своїй вступній промові до членів Координаційного комітету пан Євген Суліма «завірив учасників у твердому намірі Міністерства розвивати у
майбутньому правові засади співробітництва у науково-дослідній сфері, яке дозволить розширювати та зміцнювати співпрацю у напрямках,
Проект фінансується Європейським Союзом
Висловлені у цьому бюлетені погляди не обов’язково відтворюють погляди Європейського Союзу
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Спільний офіс підтримки інтеграції України
до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)
співпрацює з Національним інформаційним пунктом РП7 в Україні
(НІП України)
які представляють спільний інтерес». За словами пана Суліми, Міністерство завершило процес створення 12 національних контактних
пунктів (НКП) на базі вищих навчальних закладів України.
Заступник директора Проекту JSO-ERA пан Пижов представив Звіт про хід виконання проекту №4, який затвердили під час засідання.
Д-р Александер Баковські, Керівник Проекту JSO-ERA, поінформував учасників КК про останні результати та здобутки проекту. Робота КК
була зосереджена насамперед на обговоренні Робочого плану діяльності проекту до кінця 2011 року: заплановані семінари, навчальні
поїздки, навчальна підготовка національних контактних пунктів, публікації, участь у міжнародних науково-дослідних заходах,
організація Заключної конференції тощо. У засіданні КК взяли участь представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Представництва ЄК в Україні, Національного інформаційного пункту РП7 в Україні (НІП Україна) та експерти JSO-ERA.
Міжнародна конференція з питань майбутніх матеріалів
FUMAT 2011 (Future Materials for Grand Challenges of Our Time)
21 – 24 вересня 2011 року, м. Варшава, Польща
Проект JSO-ERA підтримав участь пані Інни Гагауз (НКП Нанонауки, нанотехнології, матеріали та
нові технології виробництва) у Міжнародній конференції, організованої Інститутом досліджень
фундаментальних технологій при Академії наук Польщі, Національним контактним пунктом Польщі
з питань дослідних програм ЄС, Варшавським технологічним університетом, а також Європейським
віртуальним інститутом наукоємних багатофункціональних матеріалів.
Конференція проведена під егідою головування Польщі у Раді Європи у співпраці з Європейською Комісією.
У рамках конференції проведені партнерські зустрічі та організована біржа проектів, на якій пані Інна Гагауз
представила 9 пропозицій проектів, присвячених наноматеріалам (NMP) та 8 характеристик науководослідного потенціалу українських організацій: Інституту сцинтиляційних
матеріалів НАНУ, Інституту монокристалів НАНУ (3), Фізико-технологічного
інституту (2) та Аерокосмічного університету (2).
Цю міжнародну конференцію відвідали численні представники науководослідних кіл ЄС, Європейської Комісії, провідних міжнародних науководослідних організацій, що працюють у сфері наноматеріалів. Він став платформою для зустрічей та контактів з партнерами
національних інформаційних пунктів країн ЄС, які працюють у сфері наноматеріалів, та надав учасникам конференції
можливість отримати з перших рук інформацію про Робочу програму РП7 та нові конкурси за напрямом NMP на 2012 рік.
Майбутні заходи JSO-ERA
Дата
3-4 жовтня
6-7 жовтня
13 жовтня
18 жовтня
21 жовтня
21 жовтня
21 жовтня
8 листопада
10 листопада
11 листопада
14 листопада
19 листопада
1 грудня
2 грудня

Подія
Найменування/Тематика РП7
Семінар
NMP
Семінар
Енергетика
Практичний семінар
Адміністративні питання
Маломасштабний семінар
Переваги від участі у РП7
Маломасштабний семінар
Інноваційні інфраструктури
Практичний семінар
Юридичні та фінансові аспекти
Інформаційний день
Соціальні та гуманітарні науки
Маломасштабний семінар
Оцінка участі у РП7
ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Результати і напрацювання проекту
Зустріч НКП
Передача напрацювань проекту
Маломасштабний семінар
Міжнародні інновації та наукова співпраця
Шосте засідання
Результати та досягнення, передача напрацювань проекту
Координаційного комітету
Маломасштабний семінар
Майбутні можливості для співпраці Україна-ЄС
Маломасштабний семінар
Розвиток системи НКП в Україні та функції НКП
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Місце проведення
Партеніт
Івано-Франківськ
Запоріжжя
Ялта
Київ
Одеса
Київ
Київ
Київ
Київ
Дніпропетрівськ
Київ
Київ
Київ

Офіс проекту JSO-ERA:
Контактна особа:
Пані Мар’яна Шипош,
асистент керівника проекту
Вул. Саксаганського 22-Б,
офіс 29
Київ, 01033 Україна
тел/факс: +38-044-289-13-15
електронна адреса:
maryana.shiposh@jsoresearch.kiev.ua
Веб-сайт:  www.jso-era.org.ua
Національний
інформаційний центр зі
співробітництва з ЄС у сфері
науки і технологій
Контактна особа:
Пані Олена Коваль,
директор
кімн.801 (8 поверх),
вул. Горького, 180,
Київ, 03680 Україна
тел:+38-044-529-03-32
електронна адреса:
post@fp6-nip.kiev.ua
Веб-сайт:
http://www.fp7-ncp.kiev.ua
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