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«Програма Горизонт Європа – тематика конкурсів та 
процедури підготовки і подання проєктних заявок»

Іван Кульчицький,
Президент ГО Агенція Європейських Інновацій

Керівник НКП ІКТ програми Горизонт 2020
керівник контактного пункту ініціативи I4MS в Україні, 

співзасновник платформи Industry4Ukraine, 
член експертного комітету з штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації,

член контактної мережі на напрямком ICT Innovation ініціативи EU4Digital, 
координатор робочої групи «Контакти між людьми» української національної платформи форуму 

громадянського суспільства Східного Партнерства



www.aei.org.ua

Проєкт
«Як знайти власний шлях до успіху у програмах ЄС

для реалізації цифрових інновацій»

Окрім демонстрації
прикладів успішних цифрових інновацій

поширюємо інформацію про можливості участі
у європейських програмах
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Заходи проєкту
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-t8W7pCG4Lx5t-TCbfO7m3TR7WyM4IlO
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План презентації
1. Коротко про досвід АЄІ та НКП ІКТ 

2. Україна у Горизонт 2020

3. Загальна інформація про Горизонт Європа

4. Тематичні пріоритети конкурсів у сфері цифрових технологій

5. Основні алгоритми дій для пошуку конкурсів та генерування проєктних
ідей

6. Запитання та відповіді.  



www.aei.org.ua

Коротко про досвід АЄІ
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Матеріали АЄІ по темі Горизонт Європа

∗ https://drive.google.com/drive/folders/1DH0YI8Jg3UX9sFwrTUZqKM3efg06Me8f?
usp=sharing

∗ Інформаційно-аналітичний огляд основних можливостей участі 
українських організацій в європейських програмах підтримки 
цифрових інновацій

∗ Рекомендації з підготовки проєктних пропозицій на конкурси 
програми Горизонт Європа

https://drive.google.com/drive/folders/1DH0YI8Jg3UX9sFwrTUZqKM3efg06Me8f?usp=sharing


www.aei.org.ua

HORIZON DASHBOARD - https://cutt.ly/2ylm2Oe
Дані по Україні: https://cutt.ly/XylQrEn (У полі Country введіть Ukraine)

Досвід України у Горизонт 2020

https://cutt.ly/2ylm2Oe
https://cutt.ly/XylQrEn
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EU4DIGITAL project
https://eufordigital.eu/uk/

https://eufordigital.eu/uk/
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EU4DIGITALUA project
https://eu4digitalua.eu/areas/

https://eu4digitalua.eu/areas/
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HORIZON DASHBOARD - https://cutt.ly/2ylm2Oe
Дані по Україні: https://cutt.ly/XylQrEn (У полі Country введіть Ukraine)

Досвід України у Горизонт 2020

Загальна сума отриманого фінансування від ЄС складає 45,75 млн.євро, 318 українських організацій беруть
участь у 228 проєктах. Але хочемо звернути увагу, що доля університетів та дослідних інститутів у загальному
обсягу фінансування українських організацій складає тільки 39,9%. А загалом у програмі Горизонт 2020
фінансовий результат університетів та дослідних інститутів з усіх країн учасниць складає 65,2%.

На нашу думку, така диспропорція пов’язана в першу чергу з тим, що українські дослідники з університетів та
наукових інститутів мають низький рівень досвіду і готовності до участі в інноваційних проєктах. Нашим
науковцям більш звично виконувати типові науково-дослідні роботи, які завершуються звітами, а результати
публікуються у різних журналах (монографіях).

Результати у Горизонт 2020 висвітлили також ще одну прогалину у науково-технічній політиці України, а саме
недооцінку інноваційного потенціалу малих інноваційних фірм, громадських організацій та інших структур, які
показали хороші результати у конкурсах програми Горизонт 2020.

https://cutt.ly/2ylm2Oe
https://cutt.ly/XylQrEn
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Програма Горизонт Європа 2021-2027 95,5 млд.євро. 



www.aei.org.ua
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У грудні нарешті досягнуто згоди між Європарламентом та Радою Європи про бюджет
95,5 млд.євро.наступної Рамкової програми ЄС "Горизонт Європа" у розмірі

Бюджети окремих частин у млн. євро

Pillar I Excellent and Open science - 24,906

∗ European Research Council (ERC) -16,099

∗ Marie Skłodowska-Curie actions -

∗ Research infrastructures -

6,401

2,405

Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ - 53,801

∗

∗

7,962

2,280

1,881

15,539

15,218

1. Health -

2a. Inclusive and Creative Society-

2b. Secure Society -

3. Digital, Industry and Space -

4. Climate energy and mobility -

5. Food, Natural Resources and Agriculture - 8,953

6. Non-nuclear direct actions of the JRC - 1,970

www.aei.org.ua

Бюджет програми

http://www.aei.org.ua/
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Pillar III Innovative Europe - 13,418

9,736

527

3,155

3,392

2,954

∗ European Innovation Council (EIC) -

∗ European Innovation Ecosystem -

∗ European Institute of Innovation & Technology (EIT) -

∗ IV Strenthening the European research Area -

∗ Spreading excellence and widening -

∗ Reforming and enhancing European (Union) R&I System - 438

TOTAL (IN MILLION EURO) 95,517

Бюджет програми в млн.євро

www.aei.org.ua

http://www.aei.org.ua/
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Key Novelties
in Horizon Europe

Extended association 
possibilities

Create more impact through 
mission-orientation and 
citizens' involvement

Lessons Learned
from Horizon 2020 Interim Evaluation

Support breakthrough innovation

Strengthen international  
cooperation

Reinforce openness

Rationalise the funding  
landscape

European Innovation Council

R&I Missions

New approach to 
Partnerships

Open science policy

Spreading ExcellenceEncourage participation
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Базова сторінка Європейської Комісії – основні документи

Портал фінансування та тендерів – конкурсна документація, подання заявок,
розміщення профілів, звітність, довідкова інформація

Робочі програми конкурсів програми

Секторальні тематичні портали і сторінки, мережі і т.п.

Джерела інформації про програму
Горизонт Європа та про її конкурси

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://cutt.ly/IQEJkrB
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1. Мобільність за програмою Марії Кюрі

2. SME-Instrument -> EIC Accelerator

3. Колаборативні проекти (RIA, IA)

4. Регратинг – каскадне фінансування 

5. Участь у заходах різних структур і проектів, в 
т.ч. EIT, COST 

Типові проєкти українських організацій 
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Формальні базові вимоги Горизонт Європа 
аналогічні до вимог у Горизонт 2020 

• Мінімальні вимоги щодо колабораційних проектів (3 партнери з різних країн ЄС та 
асоційованих країн, але як мінімум має бути один партнер з країни члена ЄС)

• В EIC  Accelerator (раніше SME Instrument) може бути тільки одна організація заявник, 
яка має мати тип SME  (Мале та середнє підприємство)

• Україна є асоційованою країною до Горизонт 2020 – для наших організацій відкриті всі 
можливості Горизонт 2020, в т.ч. доступ до ресурсів діючих проектів (регрантинг), а 
зараз до підписання угоди з ЄС вважається як така, що асоційована до  Горизонт 
Європа.

• В оголошенні конкурсу Комісія може включити додаткові специфічні вимоги саме для 
даного конкурсу

• Бюджет: 100% прямих витрат і 25% непрямі
• Авансові оплати до 85%, 5% резерв, 10% після завершенння
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Статус України  у Горизонт Європа

Україна задекларувала намір отримати статус асоційованої країни. 
На даний момент завершено технічні переговори з ЄК щодо умов долучення України до 
наступної рамкової програми Горизонт Європа. 
Очікується підписання Угоди про Асоціацію до програми Горизонт Європа
12 жовтня на Саміті Україна-ЄС
Але потрібно ще досягти домовленості про розмір сплати членського внеску.
До цього часу діє попередня домовленість, що для України будуть діяти перехідні умови 
при долученні до нової рамкової програми. Тобто українці можуть брати участь у 
конкурсах програм «Горизонт Європа» та «Євратом» з початку їх офіційного запуску. 
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Типові сценарії підготовки  проєкту
Основні варіанти підготовки проекту:
1) Ви ініціатор створення консорціуму
2) Вас запросили у групу ініціаторів
3) Вас запросили приєднатись
4) 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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∗ TRL 1 - Basic principles observed (Отримання базових принципів)
∗ TRL 2 - Technology concept formulated (Формулювання технологічних рішень)
∗ TRL 3 - Experimental verification of the concept (Експериментальна перевірка ефективності застосування 

ідеї і технології)
∗ TRL 4 - Technology tested in the laboratory (Тестування готового прототипу в лабораторії) 
∗ TRL 5 - Technology checked in a relevant environment (for key technologies in an industry-oriented 

environment) - Перевірка прототипу в робочому середовищі користувача
∗ TRL 6 - Technology tested in a relevant environment (for key technologies in an industry-oriented 

environment) Випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі 
користувача"

∗ TRL 7 - Test of a system prototype in real life (Тестова демонстрація прототипу у реальному виробничому 
середовіщі)

∗ TRL 8 - System is complete and qualified (Виробництво повністю перевірено, затверджено і готове до 
запуску)

∗ TRL 9 - system works in an operational environment (competitive manufacturing in key technologies or space) 
Виробництво повністю запущене, а продукт конкурентний

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) 
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1. Яка ваша мета участі у конкурсах програм ЄС? 
Фінанси? Такі вимоги в університі, НДІ?
Фінанси!

2. Кому потрібний ваш проєкт? 
Яку користь для суспільства принесе проєкт?
Щодо нового Ви можете запропонувати?
Які рішення для виявлених проблем?
Як проєкт вплине на розвиток ваших компетенцій та розвиток вашої організації? 

Як знайти свій конкурс
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Робочі програми конкурсів (1)
https://cutt.ly/IQEJkrB

https://cutt.ly/IQEJkrB
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Робочі програми конкурсів (2)
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Робочі програми конкурсів (3)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (1)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (2)
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Вибраний пріоритет на порталі F&T (3)
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CLUSTER  4 Digital, industry and space
Budget for call 2021-2022: 3.38 Bn euro, Total in HE- 15.54 Bn euro
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Європейський інститут інновацій і технологій
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission

The EIT’s new strategy for 2021-27 presents the creation of a new EIT Knowledge and Innovation 
Community (KIC) in the Cultural & Creative Sectors and Industries.

https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/eit-strategy-2021-2027
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2021 Call for Proposals EIT Culture & 
Creativityhttps://eit-culture-creativity.b2match.io/

https://eit-culture-creativity.b2match.io/
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Європейський інститут інновацій і технологій
KIC Digital -https://www.eitdigital.eu/about-us/

https://www.eitdigital.eu/about-us/
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https://eitmanufacturing.eu/
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HEI Initiative  https://www.eit-hei.eu/

https://www.eit-hei.eu/
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Історія
успіху

Уточніть реєстрацію своєї організації та її PIC

Подання заявок та звітність все в онлайн на порталі F&T
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Історія
успіху

NCP UA Common Description & Webinars Materials 

Де отримати допомогу – мережа НКП

https://docs.google.com/document/d/1DQhH04Kcrj0XzZHKjs27yU6UWZO5A7EzT4BvFMmg6Hc/edit
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Приклад алгоритму дій для генерації ідеї проєкту

 Пошук конкурсу на F&T за ключовим словом «Education»
 Вибір топіка: TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01

Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and 
cooperation with surrounding ecosystems

Якщо зацікавились то читаємо умови! 
 The total indicative budget for the topic is EUR 30.00 million 
 The Commission estimates that an EU contribution of between EUR 1.50 and 2.00 

million would allow these outcomes to be addressed appropriately. Nonetheless, 
this does not preclude submission and selection of a proposal requesting 
different amounts. 
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TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01 
∗ Expected Outcome:The European Universities initiative, currently piloted under Erasmus+ and supported through 

Horizon 2020 has created enormous dynamism across higher education sector to jointly create critical mass and 
implement institutional transformation strategies towards universities of the future, involving also surrounding 
ecosystems. The European Universities will be drivers of a European Excellence Initiative in the future with a distinct 
widening module.

Projects are expected to contribute to the following outcomes:
• Integrated and longer term cooperation between the partner higher education institutions (HEI) in the network, and with 

actors in surrounding ecosystems, jointly creating critical mass to contribute better to major societal challenges;
• Tangible progress towards institutional transformation / modernisation of HEI (in its broadest sense), including through 

pilots or study cases, with a particular emphasis on the entities located in widening countries;
• Strengthened cooperation with a view to raising excellence, global competitiveness, and general attractiveness for 

international talents and investments, including gender equality provisions; this includes preparations to embark onto the 
potential future European Universities initiative;

• Contribute to a portfolio of successful cooperation models for modernisation/ transformation at research and innovation 
level, in synergy with HEI’s education dimension; identify remaining barriers at regional/national/EU level hampering 
cooperation between HEI and modernisation of HEI; act as a regional role model of successful transformation;

• Facilitate future synergies between the European Education Area and the European Research Area, in particular in relation 
to the European Universities alliances.
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TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01 
Scope:The capacity building towards the European Excellence Initiative aims to significantly 
strengthening cooperation between at least two organisations from higher education sector in a 
Widening country (or different Widening countries), by linking it with at least two internationally-leading 
institutions from two different Member States or Associated Countries.
∗ Enhance the scientific and technological capacity of the linked institutions with a principal focus on 

the entities from the Widening Country/-ies;
∗ Help raise the excellence profile of the HEI from the Widening country as well as the excellence 

profile of its staff;
∗ Strengthen considerably the networks towards realising integrated cooperation between the 

participating entities in the research and innovation dimension, in synergy with the entities’ education 
and training dimensions.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2021/information_horizon-widera-2021-access-05-01_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/information_horizon-widera-2021-access-05-01_en.pdf
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СORDIS – база попередніх проєктів
∗ https://cordis.europa.eu/projects/en

https://cordis.europa.eu/projects/en
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Пошук партнерів 
Яка мета пошуку?
Див. рекомендації з підготовки проєктних заявок
https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-
pidtrimki-cifrovih-innovacij/

https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/
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1. Визначитись з метою пошуку партнера

2. Пошук релевантних організацій, які відповідають меті налагодження
партнертства

3. Підготовка пропозицій потенційним партнерам

4. Ведення комунікації з партнерами і обговорення змісту проєктної пропозиції

5. Протиріччя, суперечки та конфліктні ситуації.

6. Досягнення порозуміння та розвиток партнерських відносин

Основні кроки у пошуку партнерів
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Підходи до партнерства у проєктах
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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Джерела інформації про партнерів

www.aei.org.ua

Idealist

∗ Ваші особисті контакти
∗ Контакти і угоди організації
∗ Спільні конференції
∗ Участь у заходах (ICT events, Brokerage events, EEN events)
∗ Відбір через пошук публікацій
∗ Пошук серед виконавців проєктів по заданій тематиці
∗ Використання можливостей НКП
∗ Використання сервісів порталу F&T та сервісних проєктів типу
∗ Через соціальні мережі: LinkedIN & Facebook
∗ Google search – «Гугл знає все»

http://www.aei.org.ua/
https://www.ideal-ist.eu/
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1. Пошук партнерів через портал
фінансування та тендерів

2. Інструменти спеціалізованих порталів для
налагодження партнерських відносин

3. Участь спеціальних заходах Європейської
Комісії

Веб-ресурси для пошуку партнерів
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Пошук партнерів на порталі F&T (1)
Опція Partner Search

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
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Пошук партнерів на порталі F&T (2)
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Пошук партнерів на порталі F&T (3)
Шукаємо за пріоритетами конкурси Горизонт 2020 , які мають статус Closed
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Funding box https://fundingbox.com/

https://fundingbox.com/


www.aei.org.ua

I4MS - https://i4ms.eu/brokering-system/

https://i4ms.eu/brokering-system/


www.aei.org.ua

∗ http://www.ideal-ist.eu/partnerships

Сервіси Ideal ist (1)

http://www.ideal-ist.eu/partnerships


www.aei.org.ua

∗ http://www.ideal-ist.eu/partner-search-home

Сервіси Ideal ist (2)

http://www.ideal-ist.eu/partner-search-home


www.aei.org.ua

∗ https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Сервіси заходів ЄК (1)

Відеозапис та презентації за напрямками
Можливість знаходження партнерів
Додаткова корисна інформація
Анонси нових подій 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
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∗ https://digital2021.ideal-ist.eu/

Приклад площадки знаходження партнерів

https://digital2021.ideal-ist.eu/
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∗ https://digital2021.ideal-ist.eu/

Приклад площадки знаходження партнерів

https://digital2021.ideal-ist.eu/
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https://horizon-europe-cluster-4-industry.b2match.io/
Брокерська зустріч 30 жовтня

https://horizon-europe-cluster-4-industry.b2match.io/
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CORDIS - Проєкти та їх результати
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

• Структура проектів
• Сайти проектів
• Партнери
• Події
• Звіти
• Контакти

Підписатись на розсилку

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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Профіль 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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Соціальні мережі - LinkedIN
∗ https://www.linkedin.com/groups/3190039/
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Приклади тематик
Креативні індустрії
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Матеріали заходу
https://www.dropbox.com/sh/5pkv5eplmppqrcy/AAAi7peOp8qk5gzhLZjIvin5a?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/5pkv5eplmppqrcy/AAAi7peOp8qk5gzhLZjIvin5a?dl=0
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Національне бюро програми «Креативна Європа в Україні
https://creativeeurope.in.ua

https://creativeeurope.in.ua/


www.aei.org.ua

Інструменти підтримки в STARTS (S+T+ARTS)
https://www.starts.eu/

https://www.starts.eu/
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Мережа спільноти STARTS (S+T+ARTS)
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2021 - Protecting and nurturing democracies 5 RIAs 50.00 M€

2022 - Reshaping democracies 9 RIAs 81.00 M€

2021 – R&I on cultural heritage and CCIs 2021 4 RIAs 45.00 M€

2021 – Engagement with stakeholders 2 CSA (*) 6.50 M€

2022 – R&I on cultural heritage and CCIs 2022 9 RIAs + 1 CSA 92.80 M€

2021 - Inclusiveness in times of change 6 RIAs + 1 CSA 57.00 M€

2022 - A sustainable future for Europe 10 RIAs 90.00 M€

2021 and 2022 – Expertise 2 Expert actions 0.42 M€

2022 – FR Presidency event 1 IBA 0.30 M€

TOTAL 423.02 M€

DEMOCRACY

Innovative Research on 
Democracy and Governance

HERITAGE

Innovative Research on the 
European Cultural Heritage 

and the Cultural and 
Creative Industries

TRANSFORMATIONS

Innovative Research on 
Social and Economic 

Transformations

CALLS TOPICS BUDGET

OTHER ACTIONS

Cluster 2 Work Programme 2021-2022

65
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Проєкти ЄС vs цифрова трансформація в Україні
Policy level – Обговорення GDPR, Digital Services Act, Етичні питання використання технологій  
штучного інтелекту та інших цифрових технологій (доповнена реальність, сфери медицини і т.п.), 
Довірчі послуги (ідентифікація), Кібербезпека

Technology level – Розробка і адаптація новітніх технологій, використання потенціалу українських 
науковців та представників ІТ сектору 

Implementation level – Запуск пілотних проєктів з тестування і практичного використання  цифрових 
технологій у громадах, комунальних підприємствах, окремих секторах економіки та суспільного життя
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Методичні матеріали
Інформаційно-аналітичний огляд основних можливостей участі українських організацій 

в європейських програмах підтримки цифрових інновацій
https://aei.org.ua/informacijno-analitichnij-oglyad-osnovnih-mozhlivostej-uchasti-ukrainskih-organizacij-v-ievropejskih-programah-pidtrimki-
cifrovih-innovacij

 Конкурси кластеру «Здоров’я»
 Конкурси кластеру «Культура, творчість та інклюзивне суспільство»
 Конкурси кластеру «Громадянська безпека для суспільства»
 Конкурси кластеру «Цифрові технології, промисловість та космос»
 Конкурси кластеру «Клімат, енергетика та мобільність»
 Конкурси кластеру «Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє 

середовище»

Рекомендації щодо участі у конкурсах європейських програм підтримки цифрових інновацій

https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/

Цикл вебінарів з підготовки проєктних заявок на конкурси програми Горизонт Європа

https://aei.org.ua/informacijno-analitichnij-oglyad-osnovnih-mozhlivostej-uchasti-ukrainskih-organizacij-v-ievropejskih-programah-pidtrimki-cifrovih-innovacij
https://aei.org.ua/rekomendacii-shhodo-uchasti-u-konkursah-ievropejskih-program-pidtrimki-cifrovih-innovacij/
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Конкурси Горизонт Європа (education)
https://cutt.ly/SQIiVgl
Приклади тематик:
Integration of emerging new technologies into education and training
Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with 
surrounding ecosystems
Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and 
local level in Europe
Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness
Education for democracy
Open schooling for science education and a learning continuum for all
Conditions for the successful development of skills matched to needs

https://cutt.ly/SQIiVgl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-70;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=education;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Integration of emerging new technologies into education and training

Фінансування одного проєкту :2-3 млн.євро,
Бюджет конкурсу: 9 млн.
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Integration of emerging new technologies into education and training
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Integration of emerging new technologies into education and training

Очікувані результати:
 Посилити спільне критичне розуміння потенціалу, можливостей, бар’єрів, проблем 

доступності та ризиків використання новітніх освітніх технологій, а також визначити рамки для 
сталої цифризації освіти та навчання у майбутньому.

 Підтримка системи освіти та навчання  на основі досліджень щодо адаптації та інтеграції 
використання цифрових технологій з метою розширення навчання, зберігаючи при цьому його 
людський вимір та соціальну актуальність.

 Поширення  доказових та успішних практик щодо забезпечення вчителів, тренерів, освітніх 
керівників та учнів навичками, необхідними для використання технологій у різних творчих, 
критичних, компетентних та інклюзивних способах

 Аналіз потреб в адекватній підготовці вчителів стосовно нових освітніх технологій.
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Integration of emerging new technologies into education and training
Очікувана діяльність:
 Пропозиції повинні підтримувати цілеспрямоване та педагогічне використання нових технологій, включаючи 

застосування штучного інтелекту (AI), віртуальної реальності (VR), доповненої реальності (AR) та 
робототехніки в освіті та навчанні, з метою розвитку таких навичок ХХІ століття, як спілкування, співпраця, 
цифрова грамотність, критичне, а також дизайнерське мислення та творчість. Це, у свою чергу, має 
забезпечити більш персоналізовані та гнучкі способи навчання, включаючи онлайн та змішане навчання

 Пропозиції також повинні вивчати зв'язок з великими даними, аналітикою навчання та штучним інтелектом, 
щоб ефективно підтримувати дистанційне навчання. Пропозиції мають також враховувати потенційні 
негативні наслідки використання технологій у школах, таких як кіберзалякування, а також розглядати 
позитивні наслідки використання таких технологій для збільшення можливостей навчання учнів. Крім того, 
дослідження має дослідити вплив цифрових технологій на засвоєння базових навичок. 

 Також доцільно вивчити стійкість та спроможність ефективного масового розгортання можливостей 
електронного навчання у випадках криз, великих надзвичайних ситуацій, таких як пандемія COVID-19, 
руйнівні події, а також техногенні чи природні катастрофи, які можуть підірвати людський та соціальний вимір 
навчання. 

 Нарешті, він також повинен дослідити залучення та зацікавленість багатьох сторін у цьому контексті. Погляди 
педагогів, батьків та учнів повинні бути використані в цьому аналізі.
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Integration of emerging new technologies into education and training
Очікувана діяльність:
 Проєкт має визначити бар'єри, механізми та рамкові умови для успішного впровадження нових 

технологій у освітню практику, включаючи необхідні інноваційні навички для вчителів. Слід також 
подивитися на позитивний та негативний вплив цифрових технологій на навчання, результати навчання 
та базові навички. 

 Особливу увагу слід приділити етичному використанню даних, отриманих за допомогою цифрових 
навчальних платформ та інструментів. Нарешті, пропозиції мають також оцінити потенційні вразливі 
місця та негативні непередбачені наслідки, які можуть виникнути внаслідок використання нових 
технологій.

 Пропозиції мають проаналізувати зміну ролі вчителів, тренерів та керівників освіти у цифровому 
переході, що впливає на освіту та навчання, а також їх потреби у навчанні, включаючи цифрові та 
лідерські навички, необхідні у суспільстві, що формується, для постійних та швидких технологічних змін.

 Необхідно врахувати вплив активної участі освітян у формуванні та спільному проектуванні 
технологічних продуктів та інструментів освіти та навчання. У пропозиціях також має бути розглянуто 
підтримку, необхідну для закладів початкової освіти для розробки інноваційних програм підготовки 
вчителів до дошкільного навчання, сприяючи їх майбутній цифровій компетентності та впевненості.
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CLUSTER 3 CIVIL SECURITY FOR SOCIETY
DESTINATIONS 

1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
2. Effective management of EU external borders
3. Resilient infrastructure
4. Increased Cybersecurity
5. A Disaster-Resilient Society for Europe
6. SSRI (Strengthened Security Research and Innovation)

2021 Opening of the Calls: May
Deadline: 8th of September

2022 Opening of the Calls: 15th of March 
Deadline: 8th of September

Budget for 2021: 219.69 M€
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4. INCREASED CYBERSECURITY

Relevant Cluster 3 Expected Impact:
“Increased cybersecurity and a more secure online environment by 
developing and using effectively EU and Member States’ capabilities in 
digital technologies supporting protection of data and networks aspiring 
to technological sovereignty in this field, while respecting privacy and 
other fundamental rights; this should contribute to secure services, 
processes and products, as well as to robust digital infrastructures 
capable to resist and counter cyber-attacks and hybrid threats.”

7
5



www.aei.org.ua

4. INCREASED CYBERSECURITY

Expected Impact:
Proposals should contribute to the achievement of one or more of the 
following impacts: 
• Strengthened EU cybersecurity capacities and European Union 

sovereignty in digital technologies 
• More resilient digital infrastructures, systems and processes 
• Increased software, hardware and supply chain security 
• Secured disruptive technologies 
• Smart and quantifiable security assurance and certification shared 

across the EU 
• Reinforced awareness and a common cyber security management 

and culture 

7
6
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Ваші дії – почніть з пошуку релеватної теми 
https://cutt.ly/OnL9lMs

https://cutt.ly/OnL9lMs
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Приєднайтесь до розсилки АЄІ та НКП 
∗ https://groups.google.com/g/innoaei - у цій групі багато корисної інформації

https://groups.google.com/g/innoaei
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Контакти
ГО “Агенція Європейських Інновацій” 
info@aei.org.ua kul.ivan@gmail.com
Тел.+380509292396
Розсилка
https://groups.google.com/g/innoaei
Facebook 
https://www.facebook.com/InnoEU.UA

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety . Матеріал відображає 
позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та 

Європейського Союзу».

https://groups.google.com/g/innoaei
https://www.facebook.com/InnoEU.UA
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