
Учені НАН України братимуть участь у завершальних етапах 

Сьомої рамкової програми ЄС (РП 7) із прицілом на співпрацю в рамках 

майбутньої програми «HORIZONT-2020».  

24 вересня 2012 р. відбулася зустріч віце-президента НАН України 

академіка НАН України А. Загороднього з представниками Генерального 

директорату Європейської комісії з питань досліджень та інновацій                         

Г. Раманаускасом, Т. Деварсом та співробітником Центру соціальних 

інновацій Австрії Е. Далл.  

Під час зустрічі обговорювалися питання участі вчених установ НАН 

України в проектах, які здійснюються в рамках РП 7, зокрема, їх залучення 

до останніх конкурсів цієї великої міжнародної програми відповідно до 

пріоритетів співробітництва ЄС з Україною, визначених на першому 

засіданні Спільного комітету Україна – ЄС з науково-технологічного 

співробітництва (листопад 2011 р.), а саме – матеріалознавство та 

нанотехнології, медицина та геноміка, інформаційно-комунікаційні 

технології. Крім того, була розглянута можливість більш активної та 

результативної участі нашої академії в наступній програмі Єврокомісії 

«HORIZONT-2020» http://ec.europa.eu/research/horizon 

2020/index_en.cfm?pg=h2020, яка об’єднуватиме фінансування досліджень та 

інновацій, як продовження поточної РП 7, інноваційну діяльність Рамкової 

програми конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейського 

інституту інновацій та технологій (ЕІТ).  

Академік А. Загородній ознайомив присутніх зі станом науково-

технічного співробітництва установ НАН України з міжнародними 

організаціями. Було наголошено, що інститути академії зацікавлені в 

співпраці з європейськими науковцями та мають вагомі фундаментальні 

здобутки й практичні розробки, які можуть зацікавити потенційних 

партнерів.  

Зі свого боку представники Єврокомісії запевнили у всілякому сприянні 

участі українських учених в окремих проектах, у першу чергу таких, що 

відповідають зазначеним вище пріоритетним напрямам співробітництва 

України та ЄС і стосуються країн, з якими ЄС має договори про міжнародну 

кооперацію (NMP.2013.4.0-5 Deployment of societally beneficial nano- and/or 

materials technologies in ICP countries), а також країнами, на які поширюється 

політика Східного партнерства (FP7-INCO-2013-9, R2I-ENP Reinforcing 

cooperation with European Neighbourhood Policy countries on bridging the gap 

between research and innovation).  

Попереднє оголошення про останні конкурси РП 7 та інформація щодо 

отримання консультативної підтримки наведені за адресою 



http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Documents/120724.pdf (Вчені НАН України 

братимуть участь у завершальних етапах 7-ї Рамкової програми ЄС з 

прицілом на співпрацю в рамках майбутньої програми «HORIZONT-2020» 

// Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2012. – 

5.10). 

 


