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Відкриті конкурси 
 

Усі відкриті конкурси Сьомої рамкової програми можна знайти на сторінці порталу для 

учасників РП7 (Research Participant Portal) за адресою: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls. 

 
Нижче знаходиться інформація щодо всіх діючих конкурсів за програмами РП7. 

 
o Співпраця 

 
Інформаційні і комунікаційні технології 

 

 
 
Енергетика 

 

 
 
Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату) 
 

 
 
Продукти харчування, сільське  та рибне господарство, біотехнології 
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Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали і технології 
 

 
 
Соціо-економічні і гуманітарні науки 

 

 
 
Транспорт (включаючи аеронавтику) 
 

 
 

Спільна технологічна ініціатива 
 

 
 
 
o Ідеї 
 

Європейський дослідницький центр 
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o Люди (програма «Марі Кюрі») 
 

 
 
 
o Можливості 
 

Регіони знань 
 

 
 

Наука у суспільстві 
 

 
 

Підтримка розвитку політики у галузі досліджень 
 

 
 

Дослідницький потенціал 
 

 
 
o Євратом 
 
На сьогоднішній день конкурси програми «Євратом» не відкрито. 

 
 

Для того, аби мати повну інформацію щодо конкурсів, слід ознайомитися з 
Інформаційним пакетом, який містить наступні документи: Guide for Applicants 
(інформація щодо правильного заповнення проектної заявки та її подачі для 
оцінювання), Work Programme (загальна робоча програма та робоча програма по 
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окремим пріоритетам),  FP7 factsheets (загальна інформація про рамкову програму та 
кожен пріоритет окремо),  Call fiche (детальна інформація щодо певного конкурсу). 

 
 

Програма ICT-PSP (CIP). Відкритий конкурс 
 

Програма ICT-PSP (Програма підтримки політики в області 
інформаційних і комунікаційних технологій) є складовою 
Рамкової програми конкурентоспроможності і інновацій (СІР). 
Метою програми є підтримка та реалізація європейської 
політики у галузі стійкого розвитку цифрових технологій. 
Програма спонукає до кращого використання продуктів та 

служб, що базуються на ІКТ. Для кращої ілюстрації важливості цифрових технологій 
для економіки і суспільства, буде спроектовано європейські інноваційні ринки, що дасть 
можливість європейським компаніям стати учасником найбільшого внутрішнього ринку 
у світі. Головна увага буде приділена суспільним проблемам, таким як здоров’я і 
старіння, енергоефективність, стійка мобільність, збереження та вивчення культури, а 
також вдосконалення державних служб та адміністрацій. 
 
Ініціатива ICT-PSP покриває технологічні і нетехнологічні ініціативи, які вже 
знаходяться на стадії розповсюдження. Програма не підтримує дослідницьку 
діяльність; вона, якщо потрібно, може надати підтримку в технічній адаптації та 
інтеграції.  
 
Наразі діє один конкурс за цією ініціативою: 
 

 
 

 
Детальна інформація про конкурс: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Kv24RPfV
h1941gxvhCjp9hflLxFBpLjSQXnt9WTJpwvSHh73XBk1!1838110284?callIdentifier=CIP-ICT-
PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP 
 
Сторінка Робочої програми ICT-PSP: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-
support-programme-participate (додається до бюлетеня у форматі pdf, англійською 
мовою).  
 
Інформація про Рамкову програму конкурентоспроможності і інновацій (СІР): 
http://ec.europa.eu/cip/ 
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ІКТ у рамковій програмі «Горизонт 2020» 
 

   Рамкова програма «Горизонт 2020» покликана 
об’єднати всі існуючі європейські ініціативи, які 
фінансуються через Рамкову програму з досліджень та 
інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму 
конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та 
Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ). 

Вона надасть фінансування на кожен етап інноваційного процесу, починаючи з базових 
досліджень, і закінчуючи розповсюдженням.  
 
Головна мета досліджень в області ІКТ у рамках «Горизонт 2020» полягає у донесенні 
інновацій до населення і виробництва. ІКТ займає важливу роль у подоланні суспільних 
викликів. Це дає можливість адекватно відповісти на вимоги суспільства, наприклад 
охорона здоров’я і старіння, покращена безпека і приватність, «розумний» транспорт, 
тощо. 
 
Фінансування надасть прориву інноваційним досягненням, в тому числі у нових 
технологіях. У програмі «Горизонт 2020» приділятиметься увага розвитку ІКТ у науці, 
ІКТ у виробництві та ІКТ у суспільстві.  
 
 
Повна інформація про рамкову програму «Горизонт 2020»:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 
 
До бюлетеня додається інформаційний лист щодо ІКТ у «Горизонт 2020», 
включаючи основні досягнення у цій галузі за фінансування ЄС. Документ у форматі 
pdf, англійською мовою.   

 
 

Заплановані конференції 
 

Конференції та семінари, які заплановані для проведення в Україні. 
 

• Міжнародна науково-практична конференція «Світова медицина: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» - 8 лютого (Львів) 

• Международная научно-практическая конференция «Охрана здоровья и 

физическое развитие человека в условиях биосферного кризиса" – 21 

лютого (Одеса) 

• ІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та 

студентів «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ» - 2 березня (Одеса) 
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• IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-

технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” – 14 

березня (Київ) 

• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та 

освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку – 18 березня (Черкаси) 

• «Економічна теорія в умовах глобалізації економіки» - 20 березня 

(Донецьк) 

• 2-я Всеукраинская научно-практическая конференция "Актуальні 

проблеми використання економічного потенціалу" – 28 березня 

(Бердянськ) 

• Конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» в 

рамках форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке" – 22 квітня 

(Харків) 

• Конференция «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» в рамках 

форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке" – 22 квітня (Харків) 

• Конференция "Перспективы развития телекоммуникационных и 

информационно-измерительных технологий" – 22 квітня (Харків) 

• X международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Актуальные вопросы современной медицины» - 18 квітня (Харків) 

 

За відкриттям реєстраційного періоду слідкуйте на сайті http://www.science-

community.org/uk/conferences, або на веб-сторінці організатора. 

 

 
Конференції та семінари, які заплановані для проведення за кордоном. 
 

• 10 Kazakhstan International Exhibition "Education and Science of the XXI 

century 2013" – 20-22 лютого (Астана) 

• EU Science: Global Challenges, Global Collaboration (ES:GC2) – 4-8 березня 

(Брюссель) 

• CeBIT 2013 - International ICT exhibition – 5-9 березня (Ганновер) 
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• European Data Forum 2013 – 9-10 квітня (Дублін) 

• East-European Workshop "Green Materials" at HANNOVERMESSE 2013 – 9 

квітня (Ганновер) 

• Technology Cooperation Days on Industrial Energy Efficiency at HANNOVER 

MESSE 2013 – 9-11 квітня (Ганновер) 

• 7th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health – 

23-25 квітня (Будапешт) 

• WasteTech-2013 — International Forum for Waste Management, Recycling, 

Environmental Technologies and Renewable Energy – 28-31 травня (Москва) 

 

За відкриттям реєстраційного періоду та додатковою інформацією щодо конференцій 

слідкуйте на сайті http://www.increast.eu/en/703.php.  

 

 

Корисні сайти для пошуку партнерів 

 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 

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

http://www.st-gateukr.eu/en/577.php  

http://tempus.org.ua/uk/partners-search.html  

 

 

 

 

 

 

 


