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РОБОЧА ПРОГРАМА НА 2018-2020 РОКИ: ЩО НОВОГО? 
 

У жовтні 2017 року була опублікована остання Робоча програма за 

Європейською рамковою програмою «Горизонт 2020». Тим не менш, робота 

над проектами, виграними за «Горизонтом 2020», триватиме й пізніше, після 

офіційного завершення Робочої програми на 2018–2020 роки. 

Європейська комісія постійно працює над змістовною частиною 

Програми. Під час розроблення нової Робочої програми, базуючись на досвіді, 

отриманому за перші чотири роки «Горизонту 2020», Комісія провела 

ґрунтовний аналіз досягнутих у попередніх проектах результатів, унаслідок 

чого в зміст Робочої програми на 2018–2020 роки були внесені певні 

корективи, які вдосконалили її та відкрили можливості для участі більшої 

кількості заявників з усього світу. 

Зокрема, в останні три роки виконання Програми «Горизонт 2020» 

Європейською комісією планується залучити до сфери досліджень та 

інновацій додаткові інвестиції обсягом близько 30 млрд євро. Крім того, була 

зроблена низка змін, а саме: 

 Посилено структуру та зміст програми, її інформаційну підтримку 

завдяки підвищенню точності формулювань у частині впливу, а 

також було підсилено взаємозв’язок з юридичними цілями та 

розповсюдженням результатів. 

 Стримується надмірна кількість поданих заявок через збільшення 

числа двоетапних конкурсів.  

 Збільшено підтримку проривних інновацій шляхом введення 

пілотного проекту Європейської Інноваційної Ради; 

 Зроблено більш раціональним ландшафт фінансування наукових 

досліджень та інновацій шляхом зменшення кількості фокусних 

галузей; 



 Підтримується міжнародна співпраця шляхом започаткування 

міжнародних флагманських ініціатив значного розміру та 

охоплення визначеної тематики за підтримки зовнішніх політик 

ЄС; 

 Збільшено інвестиції в сталий розвиток та дії щодо клімату шляхом 

визначення їх як найбільш пріоритетні; 

 Триває підтримка відкритого обміну даними та публікаціями. 

 

Досить цікавим нововведенням у рамках нової Робочої програми є 

запланований запуск ІКТ пілоту, який використовуватиме механізм 

ERASMUS+25. Він спрямований на вирішення проблеми, пов’язаної з 

«невідповідністю навичок», включаючи брак спеціалістів з ІКТ, який виник 

унаслідок швидкого розвитку цифрових технологій. 

Ця схема підтримуватиме навчання на робочому місці (on-the-job 

learning) для студентів вищих навчальних закладів і недавніх випускників та 

буде реалізована за допомогою механізмів ERASMUS+. А починаючи з червня 

2018 року бенефіціари зможуть пройти стажування у галузі ІКТ на строк до 

п’яти місяців. Пілотний проект доступний для всіх країн-учасниць програми 

ERASMUS+ та асоційованих країн «Горизонту 2020».  

Що стосується схем фінансування, то відповідно до нової Робочої 

програми передбачається нова 50% ставка фінансування для деяких 

інноваційних дій з високим рівнем технологічної готовності. Це нововведення 

спрямовано на те, щоб дозволити фінансування більших та дорожчих 

демонстраційних проектів і залучати зобов’язання від промисловості. 

Замінивши собою стандартну 70% ставку фінансування для 

інноваційних дій, 50% ставка є пілотом для обмеженої кількості тематик у тій 

частині Робочої програми, яка охоплює нанотехнології, сучасні матеріали, 

передові технології виробництва й обробки та біотехнології. 

Водночас є й гарна новина – планується новий підхід до відшкодування 

витрат: Європейська комісія переходить від системи контролювання до 

системи довіри, вводячи пілотний одноразовий платіж (Lump Sum Pilot). 
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Цей платіж скасовує всі зобов’язання щодо звітності про витрати, а 

також усуває потребу в переліку витрат та деякі інші вимоги – тобто усуває 

значну частину адміністративного тягаря для бенефіціарів. 

Ще одним цікавим нововведенням у фінансових питаннях є так зване 

пілотне розширення стипендій (Widening Fellowships Pilot). Результати 

перших років реалізації Програми «Горизонт 2020» свідчать про існування 

певного розриву між країнами-учасниками в їхній спроможності залучати 

висококваліфікованих дослідників. Зокрема, визначилася частина країн, які 

відстають від лідерів, подають менше заявок, координують менше проектів та 

мають більшу частку відхилених пропозицій. Проте всі ці країни мають 

чимало пропозицій, що перевищують критерії якості, а більшість із них мають 

відмінні (дуже високо оцінювані) пропозиції, які не фінансуються через брак 

бюджету. 

Для вирішення цієї проблеми у новій Робочій програмі передбачається 

спеціальна підтримка дослідників з таких країн (widening countries – країни, 

на які поширюються дані заходи), яка допоможе збільшити їх участь у 

Програмі «Горизонт 2020». Упровадити це передбачається через 

індивідуальні стипендії Дій Марії Склодовської-Кюрі. 

 

ПРІОРИТЕТИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НА 2018-2020 РОКИ 

Європейська комісія окреслила основні пріоритети нової Робочої 

програми, на яких фокусується ЄС в наступні три роки26. 

1. Побудова низьковуглецевого та стійкого до змін клімату 

майбутнього. 

Бюджет, передбачений на вирішення цього пріоритету, становить 3,3 

млрд євро.  

Інвестиції в галузі досліджень та інновацій будуть спрямовані на цілі, 

пов’язані зі змінами клімату, а також зі сталим розвитком за стратегією ООН. 

Зокрема, понад 2 млрд євро будуть вкладені в чотири стратегічні пріоритети: 

 поновлювані джерела енергії; 

 енергоефективність у будівлях; 
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 електромобільність; 

 рішення, пов’язані зі зберіганням енергії (батареї наступного 

покоління). 
 

2. Зв’язок економічних та природоохоронних вигід. Циркулярна 

економіка. 
 

Бюджет для реалізації цього пріоритету становить 941 млн євро.  

Передбачається збільшення підтримки стратегії Комісії з циркулярної 

економіки. За допомогою типу дій з досліджень та інновацій планується 

забезпечити значний внесок у наступні проблемні сфери: 

 цілі сталого розвитку; 

 кліматичні дії; 

 ресурсоефективність; 

 зростання кількостіробочих місць; 

 конкурентоспроможність промисловості. 

 

3. Оцифровування та трансформація європейської промисловості 

та послуг. 
 

Бюджет становить 1,7 млрд євро. 

На думку експертів Європейської комісії поєднання цифрових 

технологій (5G, високоефективні обчислення, штучний інтелект, 

робототехніка, великі дані, Інтернет речей та ін.) з інноваціями в інших 

технологічних сферах сприятиме наступному: 

 підвищення конкурентоспроможності 

 промисловості; 

 створення економіки та робочих місць; 

 вирішення соціальних проблем; 

 стале використання природних ресурсів; 

 екологічно чиста енергія; 

 кібербезпека. 

  



4. Союз безпеки – підвищення ефективності. 
 

Бюджет складає 1 мільярд євро. 

За даним пріоритетним напрямом планується підтримка реалізації 

пріоритетів у галузі безпеки, а саме: 

 запобігання та боротьба із серйозними злочинами, включаючи 

тероризм; 

 покращення безпеки на кордоні;  

 захист інфраструктури від загроз, зокрема кібератак; 

 дослідження загроз безпеці; 

 природні та техногенні катастрофи; 

 гібридні загрози. 

Необхідно зазначити, що саме проекти за Програмою Горизонт 2020 

становлять 50% загального державного фінансування досліджень в галузі 

безпеки країн ЄС. 

Саме на проекти, які відповідають визначеним пріоритетам, буде 

спрямована увага Європейської комісії під час оцінювання поданих проектних 

заявок. З іншого боку, неможна не зауважити, що проекти за цими 

пріоритетними напрямами стикнуться з шаленою конкуренцією провідних 

університетів та компаній Європейського Союзу. Саме тому ретельна 

підготовка проектної пропозиції та пошук сильних партнерів є одними з 

ключових факторів успіху. 

 


