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Горизонт 2020 – Типи дій
Для науковців
Тип дій1

Код

Research and Innovation RIA
Action - Науково-дослідні та
інноваційні дії
Innovation
Action
- IA
Інноваційні дії
Coordination and Support CSA
Action
Дії
з
координування та підтримки
MSCA (except Cofund) Дія MSCA
Марії
Склодовської-Кюрі
(крім співфінансування)
ERC Grants - Гранти ERC
Європейської Дослідницької
Ради
Prizes - Премії

PRI

SME
Instrument
– SME
Інструмент для Малих або
середні підприємств (МСП)

Fast Track to Innovation - FTI
Швидкий шлях до інновацій

Мін. умови2
≥ 3 установи з 3 країнчленів
ЄС/
Асоційованих країн
≥ 3 установи з 3 країнчленів
ЄС/
Асоційованих країн
1 установа

2

Загальна
Середній внесок ЄС
тривалість

1
установа 3 країнчленів ЄС/АК

Мета

100%

36-48
місяців

€ 2.0 – 5.0 млн

Спільні науково-дослідні проекти

70%3

30-36
місяців

€ 2.0 – 5.0 млн

100%

12-30
місяців

€ 0.5 – 2.0 млн

Створення планів і зразків для
нових, змінених або вдосконалених
товарів, процесів чи послуг
Супутні заходи (стандартизація,
поширення, проведення переговорів
і т.д.), без проведення досліджень
Сприяння мобільності дослідників
для навчання та розвитку кар'єри

Окремий інформаційний бюлетень
Початковий ≤€ 2.0 млн
Консолідуючий ≤ €
2.75млн
Вдосконалений
≤ € 3.5млн
1 установа
Змінюється,
див.
відповідну тематику
1 МСП з країн-членів 3 етапи: Етап 1: одноразова допомога в розмірі € 50
ЄС/ асоційованих країн тис/проект
Етап 2: € 1 - 2,5 млн / проект (1-2 років) (70%
від допустимих витрат відшкодовуються)
Етап 3: не фінансується
≤ 5 установ з країн70%
Потрібно
≤ € 3.0млн
членів ЄС/ АК
визначати

Визначені в Робочій Програмі
Додаткові умови можуть бути визначені в Робочій Програмі
3
100% - Для неприбуткових організацій
1

Обсяг
фінансу
вання

100%

60 місяців

Підтримка дослідників та їх груп
для проведення новаторських, з
великим
потенціалом/високим
ризиком наукових досліджень
Визнати минулі досягнення та
спонукати до майбутніх дій
Поєднання демонстраційних заходів
(тестування, розробка прототипу),
ринкове виготовлення
Скласти плани і зразки для нових,
змінених або вдосконалених товарів,
процесів чи послуг
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Співфінансування, для державного сектору та ін. фінансових установ, керівників програм і т.д
Тип дій1

Код

MSCA Cofund3 - MSCA
Дія Марії
СклодовськоїКюрі
співфінансування
ERA-NETs
ERA-NET

Pre-Commercial
Procurement Перед
комерційні
закупівлі
Public
Procurement
Innovative
Solutions Державні
закупівлі
інноваційних
рішень
1
2
3

PCP

PPI
of

Мін. умови2
1 установа

≥ 2 установ з
країн-членів
ЄС/
Асоційованих
країн
≥
3
держ.
закупівельників
з країн-членів
ЄС/
ЄС/
Асоційованих
країн
≥
3
держ.
закупівельників
з країн-членів
ЄС/
ЄС/
Асоційованих
країн

Обсяг
фінансування
50%

Загальна
Внесок ЄС
тривалість
36-60 місяців ≤ € 10.0 млн

33%

60 місяців

Коливається,
див.
відповідну
тематику

70%

18-48 місяців
протягом 2
етапів
А-підготовка
Б–виконання

Коливається,
див.
відповідну
тему

20%

18-48 місяців
протягом 2
етапів
А-підготовка
Б-виконання

Коливається,
див.
відповідну
тему

Визначені в Робочій Програмі
Додаткові умови можуть бути визначені в Робочій Програмі
Конкретні умови можна переглянути в матеріалах, що стосуються відповідного співфінансування MSCA Cofund

Коментар
Співфінансування
регіональних,
національних
і
міжнародних
докторських програм та стипендій
Координація науково-дослідницьких
зусиль щодо участі країн ЄС/AК в
опис.
напрямках
&
реалізація
спільного міжнаціонального конкурсу
проектів зі співфінансуванням з ЄС
Дозволяє державному секторі в якості
технологічно вимогливого покупця
сприяти дослідженню, розробці та
законод. затвердженні передових
рішень в суспільно важливих галузях
Дозволяє міжнаціональним групам
покупців знизити ризики перших
споживачів інноваційних товарів чи
послуг, які ще не доступні на
масштабній комерційній основі

