
Програма EUREKA (European Research Coordination Agency) була 

заснована в 1985 р. і спрямована на реалізацію прикладних досліджень. 

Учасниками програми є 40 європейських країн та Європейський Союз. 

Україна має статус повноправного члена програми EUREKA з червня 

2006 р. 

Головна мета програми EUREKA – підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможності Європи завдяки технологіям, підтримка 

національних економік на міжнародному ринку та посилення бази для 

сталого економічного зростання та зайнятості. Засади участі в програмі 

EUREKA є прикладом найбільш демократичних відносин, оскільки один з її 

основних принципів, що коротко формулюється як «знизу – вгору» (bottom 

up approach), передбачає, що в рамках головних тематичних напрямів 

учасники самі обирають тематику спільних робіт, яким цілям має служити 

проект, хто буде залучатися до проекту, скільки він має коштувати, скільки 

часу має тривати, як у ньому здійснюватиметься керівництво, як мають 

розподілятися ризики та результат. При цьому учасники проектів витрачають 

свої кошти на ту частину проекту, яку виконують самі (кошти не 

перетинають кордонів). Розвиваючи науково-технічне співробітництво, 

програма EUREKA сприяє розробці високотехнологічних виробів, процесів 

та  послуг.  

Технологічні напрями програми EUREKA на сьогодні визначені таким 

чином: 

1. Медичні технології та біотехнології. 

2. Зв’язок. 

3. Енергія.  

4. Інформаційні технології. 

5. Транспорт. 

6. Навколишнє середовище. 

7. Обробна промисловість.  

8. Лазери.  

9. Нові матеріали. 

10. Виробництво/робототехніка. 

 У програмі EUREKA реалізуються три види інноваційних  

проектів:  

1. Регулярні проекти. Незалежні один від одного проекти, що формуються 

в рамках загальних процедур програми. 



2. Проекти єдиної спрямованості (Umbrellaprojects). Проекти, що об’єднані 

тематично в рамках визначених технологічних галузей, але які мають 

самостійні цілі та завдання. Таке об’єднання спрощує процес ініціювання 

проектів та добору партнерів. 

3. Кластерні проекти (Clusterprojects). На відміну від парасолькових 

проектів, кластери виступають  як стратегічні напрями співробітництва в 

рамках програми EUREKA. Кластерний проект керується проблемами 

промисловості на основі самоорганізації. Це передбачає потенційний 

бюджет, який наповнюється у процесі затвердження підпроектів на час їх 

виконання.  

Веб-сайт програми: http://www.eurekanetwork.org (Програма EUREKA // 

Львівський ЦНІІ 

(http://cstei.lviv.ua/ua/item/718?PHPSESSID=06e005f531751f79cfd2fc47fe929d

ca). – 2012. – 21.04). 

 


