
 

 

 
Інформаційний день 

 

Соціальні виклики РП ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
 

Синергія Європейських структуральних та інвестиційних фондів і 
Рамкової Програми Горизонт 2020 

 
Інструменти співпраці ЄС, спрямовані на підтримку та розвиток 

інновацій: бачення Європейської Комісії та Бачення 2020 
 

Інформаційний день проводиться за фінансової підтримки Міністерства освіти та науки 

України 

 

Дата проведення: 12 грудня 2014  Місце проведення: пл. Народна, буд. 3 , 88015 Ужгород, 
Україна 
ДВНЗ Ужгородський національний університет  
 
 
 

9.30– 10.00 Реєстрація 
10.00 – 10.10 М. О. Лендьел 

В. о. проректора з науково-
педагогічної роботи і міжнародних 
зв’язків  
 

Вітальне слово від Ужгородського 
національного університету  
 

10.10 – 10.30 Є. П. Дубинський 
Національний координатор НКП 
України у програмі «Горизонт 2020»  

Створення функціональної мережі 
НКП як шлях до успішної участі 
України в РП ЄС з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020» 

 10.30– 10.50 С. С. Шаповал  
Заступник начальника управління 
міжнародного співробітництва та 
європейської  інтеграції, начальник 
відділу міжнародного науково-
технічного співробітництва МОН 
України 
 

Переваги та перспективи України як 
асоційованого члена програми 
«Горизонт 2020» 

10.50 – 11.10 М. Я. Гороховатська  
НКП з пріоритетного напряму 
«Європейські дослідницькі 
інфраструктури» 
 

Потенціал академії наук України з 
точки зору участі в «Горизонт 2020»: 
досвід і перспективи 

11.10-11.30 О. В. Кот 
НКП з пріоритетного напряму 
«Інклюзивні, інноваційні та мислячі 
суспільства» 
 

Соціальні виклики в РП ЄС з 
досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»: нові 
конкурси за міждисциплінарною 
тематикою" 
 

11.30 – 11.50 Т. Ю. Степанова 
НКП за пріоритетними напрямами 

Конкурси в рамках Дій Марії 
Склодовської-Кюрі  



«Дії Марії Склодовської-Кюрі», 
«Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження 
та біоекономіки» та 
«Зміни клімату, навколишнє 
середовище, ефективне 
використання ресурсів та 
сировинних матеріалів» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.50 – 12.00 Обговорення доповідей  
 

12.00 – 13.30 Обід / Особисті зустрічі  
 

13.30 – 13.50 О. А. Майор 
Експерт з пріоритетного напряму 
«Здоров’я, демографічні зміни та 
добробут» 
НКП при УжНУ 
 

Нові конкурси за пріоритетним 
напрямом «Здоров’я, демографічні 
зміни та добробут». Основні теми та 
пріоритети на 2014/2015 і 2016/2017 
рр. 

 

13.50 – 14.10 Т. М. Симочко 
НКП за пріоритетними напрямами 
«Здоров’я, демографічні зміни та 
добробут» та «Харчова безпека, 
стале сільське господарство, 
морські дослідження та 
біоекономіки» 
 

Позиція ЄК щодо синергії між 
різними фінансовими фондами ЄК 

14.10 -14.30 М. В. Вакула 
Експерт з пріоритетного напряму 
«Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження 
та біоекономіки» 
НКП при УжНУ 
 

Робоча програма 2014/15 та нові 
конкурси за пріоритетним напрямом 
«Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження 
та біоекономіки».  
Стратегічне програмування на 
2016/2017 рр. 
 

14.30 - 14.50 Н. В. Бойко  Інструменти та фінансування інших 
фондів ЄС: COST, COSME, 3тя 
Програма зі здоров’я тощо.  
 

14.50 – 15.10                       Кава-брейк / Особисті зустрічі/Спілкування з пресою  
 

15.10 – 15.15 Бізнес і Горизонт 2020 та інновації Представник бізнесу (буде 
підтверджено) 
 

15.15 – 15.30 Політикум і Горизонт 2020 та 
інновації  

Представник влади (буде 
підтверджено) 
 

15.30 – 16.00 Модератор Н. В. Бойко 
Дискусія: налагодження гармонізованої співпраці між науковцями, 

можновладцями та бізнесом для успішної участі в проектах 
Консорціуми, партнери, стратегія участі в рамкових програмах ЄС: мережі, 

спільні програмні ініціативи або як це працює??? 
  
16.00-16.30 Підсумки, заключне слово, резолюції  

 


