
Даследаванні і інавацыі дапамагаюць павялічыць прадукцыйнасць, стварыць новыя працоўныя 
месцы, павысіць канкурэнтаздольнасць і стымуляваць эканамічны рост. У Арменіі, Азербайджане, 
Беларусі, Грузіі, Рэспубліцы Малдова і Украіне ЕС садзейнічае гэтаму праз ініцыятыву EU4Innovation, 
якая дапамагае з фінансаваннем прыватным асобам, студэнтам, даследчыкам, кампаніям і 
навучальным установам у шмат якіх галінах. ЕС таксама працуе разам з нацыянальнымі ўладамі 
над мадэрнізацыяй і павышэннем канкурэнтаздольнасці краін-партнёраў у галіне даследаванняў і 
інавацый. 

Маладыя людзі, кампаніі, арганізацыі грамадзянскай супольнасці, даследчыкі і дзяржаўныя органы 
могуць атрымаць падтрымку сваіх заявак на прагрму «Гарызонт 2020» праз платформу EaP Plus на 
рэгіянальным узроўні і RI-LINKS2UA на двухбаковым узроўні з Украінай. 

«НА СУВЯЗІ З УП» (EaP CONNECT) 

Праграма ЕС «На сувязі з УП» забяспечвае для амаль двух мільёнаў мясцовых навукоўцаў, 
студэнтаў і даследчыкаў з больш як 700 устаноў доступ да глабальных даследчых платформ, якія 
злучаюць даследчыя і адукацыйныя супольнасці праз шырокапалосную інтэрнэт-сетку высокай 
прапускной здольнасці.  

Наведайце гэты вэб-сайт, каб даведацца, якія ўніверсітэты далучаныя да сеткі: 
www.eapconnect.eu

ЯКУЮ ПАДТРЫМКУ МОЖНА АТРЫМАЦЬ?

Ва ўсім рэгіёне:

Наведайце гэтыя вэб-сайты для атрымання дадатковай інфармацыі:
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
www.eap-plus.eu
www.ri-links2ua.eu 

ЕС ПАДТРЫМЛІВАЕ ДАСЛЕДАВАННІ І ІНАВАЦЫІ ВА 
УСХОДНІХ КРАІНАХ-ПАРТНЁРАХ ЕС

#EU4Innovation

«ГАРЫЗОНТ 2020»   

«Гарызонт 2020» — самая вялікая за ўсю гісторыю праграма ЕС па даследаваннях і інавацыях, інвестыцыі 
на працягу 2018-2020 гг. дасягаюць 30 мільярдаў еўра. Арменія, Грузія, Рэспубліка Малдова і Украіна 
далучаныя да праграмы «Гарызонт 2020» і ўдзельнічаюць у ёй па тых жа правілах, што і дзяржавы-члены ЕС. 
Даследчыкі з Азербайджана і Беларусі таксама могуць атрымліваць фінансаванне. 

Праграма ЕС «Гарызонт 2020» праводзіць конкурсны прыём заявак у такіх галінах, як:  

• • 
• • 

• 
• • 

перадавая навука
прамысловае лідарства 
праблемы развіцця грамадства 
распаўсюджванне перадавога досведу і 
пашырэнне ўдзелу

навука з грамадствам і дзеля грамадства
Еўрапейскі інстытут інавацый і 
тэхналогій (EIT) 
Еўрапейская супольнасць па атамнай 
энергіі Еўратам 

https://www.eap-plus.eu/
https://ri-links2ua.eu/
http://www.eapconnect.eu
http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://www.eap-plus.eu/
http://www.ri-links2ua.eu/
http://h2020.sci.am/
http://horizon2020.ge/
https://www.h2020.md/
http://h2020.com.ua/uk/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/spreading-excellence-and-widening-participation-work-programme-2018-2020-preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/spreading-excellence-and-widening-participation-work-programme-2018-2020-preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-innovation-and-technology-eit
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-innovation-and-technology-eit
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom


Для малдаўскіх рэгіянальных цэнтраў ІКТ:

Для ўкраінскіх МСП:

Для грузінскіх стартапаў:
ЕС падтрымлівае студэнтаў з розных універсітэтаў 
Арменіі, якія вывучаюць дакладныя навукі, тэхналогію, 
інжынерную справу і матэматыку, у справе атрымання 
практычнага досведу ў сферы сваёй спецыялізацыі. Новы 
цэнтр TUMO — Цэнтр падтрымкі крэатыўных тэхналогій —  
у рамках ініцыятывы EU4Innovation прапаноўвае:
•  практычныя заняткі
•  навучанне праектнаму падыходу 
•  сучаснае навукова-даследчае абсталяванне

Наведайце вэб-сайт для атрымання дадатковай інфармацыі: 
www.tumo.org 

У бліжэйшы час у Кагуле і Бельцах будуць адкрытыя 
новыя рэгіянальныя інавацыйна-тэхналагічныя цэнтры, 
каб спрыяць мясцовым інавацыйным стартапам і 
прадпрымальнікам у развіцці свайго патэнцыялу. Цэнтры 
таксама будуць працаваць над прыцягненнем міжнародных 
кампаній ІКТ для інвестыцый у Малдову. 

Цэнтры будуць працаваць са школамі на карысць 
развіцця дакладных навук, тэхналогіі, інжынернай справы 
і матэматыкі, што дапаможа маладым людзям знаходзіць 
якасную працу ў сябе дома ў Малдове.

Крэдыты ў мясцовай валюце для МСП 
выдаюцца ў рамках ініцыятывы ЕС 
EU4Business. Інавацыйныя ўкраінскія кампаніі 
атрымліваюць лепшыя ўмовы для доступу да 
доўгатэрміновага фінансавання ў мясцовай 
валюце. Крэдыты накіраваныя на павышэнне 
патэнцыялу мясцовых прадпрыемстваў 
для фінансавання інавацый і пашырэння 
магчымасцей. 

Для атрымання дадатковай інфармацыі наведайце 
вэб-сайт:  www.eu4business.eu/ua/ 
або звярніцеся ў мясцовы ProCredit Банк

ЕС падтрымлівае грузінскае Агенцтва 
інавацый і тэхналогій, каб дапамагаць 
стартапам атрымаць лепшы доступ да 
фінансавання ад інвестараў.

Наведайце вэб-сайт для атрымання дадатковай 
інфармацыі:  www.gita.gov.ge

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Для армянскіх студэнтаў, якія вывучаюць 
дакладныя навукі, тэхналогію, інжынерную 
справу і матэматыку: 

«Я збіраюся выкарыстаць усе 
свае веды і вопыт, набытыя за 

мяжой для развіцця нашага 
ўніверсітэта».

«Такія праграмы дапамагаюць 
прадухіліць “уцечку мазгоў”. Калі б 
я не выйграла той першы грант, я 

б, напэўна, пераехала за мяжу, але 
такім чынам у мяне з’явіўся шанец 

развівацца ва Украіне».

Аграном, эколаг, доктар біялагічных навук Армінэ Абрамян 
нядаўна стварыла ў Нацыянальным аграрным універсітэце 

Арменіі каардынацыйную групу міжнароднай даследчай 

праграмы. Яна атрымала падтрымку ў рамках праекта 

«УП плюс», удзельнічала ў праграме «Гарызонт 2020» і 

займаецца распрацоўкай новых праектаў для павелічэння 

патэнцыялу даследчыкаў універсітэта, а таксама для 

ўмацавання сувязі паміж навукай, адукацыяй і бізнесам.

Навуковец Алена Фясенка ўзначальвае аддзел 

міжнародных даследаванняў і інавацый Нацыянальнай 

акадэміі навук Украіны і ўжо шэсць гадоў супрацоўнічае 

з еўрапейскімі даследчымі праграмамі. Яна каардынуе 

праект інавацыйнага менеджменту, які з’яўляецца часткай 

кансорцыума Украінская сетка Enterprise Europe і спрыяе 

камунікацыі паміж навукоўцамі і бізнесам. «Каб навука 

была практычнай і прыкладной, нам трэба мець зносіны з 

бізнесам», — настойвае Алена.

https://tumo.org/
http://www.eu4business.eu/ua/
http://www.gita.gov.ge

