
Розвиток досліджень та інновацій сприяє підвищенню продуктивності, створенню нових робочих 
місць, покращенню конкурентоспроможності, а також посиленню економічного зростання. 
В Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні Європейський Союз 
підтримує цей розвиток через ініціативу «EU4Innovation», яка допомагає громадянам, студентам, 
дослідникам, компаніям та освітнім закладам залучати фінансування в багатьох секторах. ЄС також 
співпрацює з національними органами державної влади в галузі модернізації країн-партнерів та 
підвищення їхньої конкурентоспроможності у сфері досліджень та інновацій. 

Молоді люди, компанії, організації громадянського суспільства, дослідники та державні органи можуть 
отримати підтримку для подання заявок на участь у «Горизонт 2020» через платформу EaP Plus на 
регіональному рівні та проект RI-LINKS2UA на рівні двосторонніх зв’язків з Україною. 

EaP CONNECT 

Програма ЄС EaP Connect забезпечує доступ до міжнародних дослідницьких платформ для близько 
двох мільйонів місцевих науковців, студентів та академіків у понад 700 установах, а також  
встановлює зв’язки між дослідницькими та освітніми спільнотами через мережу широкосмугового 
доступу до Інтернет з високою пропускною здатністю. 

Щоб дізнатися, які університети приєднані до мережі, відвідайте цей веб-сайт: 
www.eapconnect.eu

ЯКА ПІДТРИМКА ДОСТУПНА?

У регіоні:

Щоб дізнатися більше, відвідайте ці веб-сайти:
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
www.eap-plus.eu
www.ri-links2ua.eu 

ЄС ПІДТРИМУЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 
У СХІДНИХ КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ 

#EU4Innovation

«ГОРИЗОНТ 2020»  

«Горизонт 2020» - це найбільша в історії програма ЄС із досліджень та інновацій. Бюджет програми на період 
з 2018 до 2020 року становить близько 30 мільярдів євро. Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна 
– асоційовані члени «Горизонт 2020» та беруть участь у програмі за тими самими правилами, що й держави-
члени ЄС. Дослідники з Азербайджану та Білорусі також можуть претендувати на фінансування. 

Програма ЄС «Горизонт 2020» охоплює конкурси заявок у таких галузях, як:  

• • 
• • 

• 
• • 

передова наука; 
індустріальне лідерство; 
соціальні виклики; 
поширення передового досвіду та 
розширення участі; 

наука із суспільством та для суспільства; 
Європейський інститут інновацій та 
технологій (EIT); 
Європейське співтовариство з атомної 
енергії Євратом.

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


Регіональні Центри з інформаційно-
комунікаційних технологій у Молдові:

Малі та середні підприємства в Україні:

Стартапи в Грузії: 

ЄС допомагає студентам навчальних програм у галузі 
науки, технологій, інженерії та математики з різних 
університетів у Вірменії отримати реальний практичний 
досвід у сфері їхньої спеціалізації. Новий Центр «TUMO» 
в рамках ініціативи «EU4Innovation» (на базі Центру 
креативних технологій «TUMO» в Єревані) пропонує:
•  практичні семінари; 
•  проектне навчання;  
•  сучасну науково-дослідницьку базу. 

Щоб дізнатися більше, відвідайте цей веб-сайт: 
www.tumo.org 

Нові регіональні Центри інновацій та технологій 
незабаром буде відкрито в Кагулі та Бєльцях. Вони 
допомагатимуть місцевим інноваційним стартапам та 
підприємцям посилювати їхній потенціал. Центри будуть 
також працювати над залученням міжнародних компаній у 
галузі ІКТ до здійснення інвестицій у Молдову. 

Окрім цього, центри будуть співпрацювати зі школами в 
просуванні навчання в галузі науки, технологій, інженерії та 
математики, що допоможе молодим людям знаходити якісні 
робочі місця вдома у Молдові.

В рамках ініціативи ЄС «EU4Business» доступні 
кредити в місцевій валюті для малих та середніх 
підприємств. Українські інноваційні компанії 
можуть мати покращені умови в отриманні 
доступу до доступного довгострокового 
фінансування в місцевій валюті. Кредити 
спрямовані на підтримку посилення потенціалу 
місцевих підприємств щодо фінансування 
інновацій та розширення можливостей.

Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайт  
www.eu4business.eu/ua/ 
або зверніться до місцевого відділення 
«ПроКредит Банку» 

ЄС підтримує Агентство інновацій та 
технологій Грузії, яке допомагає стартапам 
отримати покращений доступ до 
фінансування від інвесторів.

Щоб дізнатися більше, відвідайте цей веб-сайт: 
www.gita.gov.ge

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ:

Студенти навчальних програм у галузі науки, 
технологій, інженерії та математики у Вірменії:   

«Я маю намір використати всі 
свої знання та досвід, здобуті 

за кордоном, для розвитку 
нашого університету». 

«Подібні програми запобігають 
«витоку мізків». Якби я не 

виграла той перший грант, я 
би, напевно, поїхала за кордон, 

а так отримала можливість 
розвиватись в Україні». 

Арміне Абрамян, агроном, еколог та доктор біологічних 

наук, нещодавно створила Відділ координації міжнародних 

науково-дослідницьких програм у Національному 

аграрному університеті Вірменії. Вона отримала підтримку 

в рамках проекту EaP PLUS, брала участь у програмі 

«Горизонт 2020», а також розвиває інші проекти, з метою 

посилення потенціалу дослідників університету та 

зміцнення взаємозв’язків між наукою, освітою та бізнесом.

Науковець Олена Фесенко керує відділом міжнародної 

наукової та інноваційної діяльності в Національній академії 

наук України та співпрацює з європейськими програмами 

з досліджень упродовж шести років. Вона координує 

проект «Інноваційний менеджмент», який є частиною 

консорціуму «Європейська мережа підприємств - Україна» 

та сприяє комунікації між науковцями й бізнесом – «Щоб 

наука була практичною, прикладною, потрібна комунікація 

з бізнесом», - наголошує Олена.

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

