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                      РП7. «Orientation Papers 2013»- підготовка до конкурсів 2013.  

 

 На Порталі учасників РП7 (FP7 Research Participants Portal) опубліковано перший 

«орієнтаційний » документ «Orientation Papers 2013» в рамках підготовки робочих 

програм нових (останніх) конкурсів РП7 на 2013 (офіційне відкриття конкурсів 

планується на липень 2012).  

«Orientation Papers 2013» є робочим документом, який надає потенційним учасникам 

інформацію щодо тенденцій та тематик конкурсів 2013. 

СПІВРОБІТНИЦТВО: 

• Космос: FP7 - Space-2013 Orientation paper - working document 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-space-orientation-paper-
2013_en.pdf) 

• Безпека: FP7 - Security-2013 Orientation paper - working document  
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-sec-2013-orientation-
paper-working-doc_en.pdf) 

• Продукти харчування, с/г, рибництво, біотехнології: FP7 - Food, Agriculture and 
Fisheries, and Biotechnology (FAFB) - 2013 Orientation paper – working document 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/Orientation+paper+2013+-
+FAFB_en.pdf)  

• Нанотехнології, Наноматеріали нові виробничі процеси: FP7 - 
Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP) - 2013 
Orientation paper - working document 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/NMP_2013_Orientation_Pape
r_en.pdf)  

• Здоров’я: FP7 - Health - 2013 Orientation paper - working document  
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/FP7-Health-2013-
draft+orientation+paper_en.pdf)  
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• Навколишнє середовище: FP7 - Environment - 2013 Orientation paper - working 
document 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/cooperation-env-orientation-
2013v01_en.pdf)  

• Енергетика: FP7 - Energy - 2013 Orientation paper - working document 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-energy-orientation-
paper_en.pdf)  

• Океан-2013: FP7 - Ocean - 2013 Orientation paper - working document (cross 
thematic: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (FAFB) research, Nano 
sciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP), 
Environment (including climate change), Transport (including aeronautics) and Energy 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/Gener
al+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/OrientationPaper_FP7OCEAN
2013_en.pdf 

ЛЮДИ (Програма мобільності Марі Кюрі) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Doc
umentation/Orientation+papers+2013/People/People2013-orientation-paper-working-
doc_en.pdf  

     EURATOM  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Doc
umentation/Orientation+papers+2013/Euratom/euratom-orientation-paper-working-
document_en.pdf 
 

Звертаємо Вашу увагу, що Orientation Papers є робочим документам «Робочих програм 
РП7 2013», до якого може бути внесено зміни. Тільки після прийняття Європейською 
Комісією вони будуть мати юридичну силу. 

 
У разі виникнення питань звертайтеся до НІП України: 
офіс 801, вул. Горького 180, Київ, 03680 
Телефон: +38 (044) 529 0332 
Е-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua  
www: www.fp7-ncp.kiev.ua  
 
 
 
 
 
 
Інформацію підготовлено за матеріалами ЄК. 
 


