Загальні питання РП7: структура, правила участі, схеми
фінансування, пошуки партнерів, оформлення документації

Повна назва FP7 – Сьома системна програма розвитку досліджень та технологій (7th
Framework Programme for Research and Technological Development). Вона триватиме сім
років – з 2007 до 2013 року. Загальний бюджет програми становить понад 52 млрд. євро.
Порівняно з попередньою системною програмою FP6 цей показник істотно збільшився
(41% за цінами 2004 року, 63% за поточними цінами), що відображує високу пріоритетність
досліджень у Європі.
Ці гроші (здебільшого) будуть витрачені на гранти для дослідників по всій Європі та за її
межами, щоб разом фінансувати дослідження, технологічний розвиток та демонстраційні
проекти. Гранти визначаються на основі зацікавленості пропозиціями та процесу
експертизи, які є надзвичайно конкурентоспроможними.
FP7 є природним правонаступником попередньої програми, FP6. Це результат багаторічних
консультацій з дослідницьким співтовариством як з державного, так і з приватного секторів,
з економічними діячами та особами, які ухвалюють політичні рішення в Європі. FP7 за
обсягами більша та всеохоплююча, ніж її попередники. Вона також більш гнучка і має
спрощені процедури.
Системні програми дослідження мають дві стратегічні цілі:
•
•

Посилити наукову та технологічну базу європейської промисловості;
Заохотити міжнародну конкуренцію та одночасно поширити дослідження, які
підтримують політику ЄС.
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Як зорієнтуватися
У всіх державах-членах ЄС, країнах, які так чи інакше пов’язані з FP7, а також у деяких
інших країнах були засновані Національні контактні центри (НКЦ) (“NCP”) для надання
персоніфікованої допомоги та консультацій дослідникам і організаціям, які мають намір
взяти участь у програмі. Зателефонуйте до вашого НКЦ, надішліть факс чи електронний
лист вашою національною мовою та поясніть ситуацію і ваші ідеї.
Робота НКЦ полягає в тому, щоб вказати вам на ту частину FP7, яка може вас зацікавити, та
допомогти вам подати заяву на участь. За його підтримки вам буде значно легше оформити
та подати всі необхідні папери. Адресу та іншу контактну інформацію щодо вашого
Національного контактного центру можна знайти тут: cordis.europa.eu/fp7/getsupport_en.html
В УКРАЇНІ : НКЦ/Україна: http://www.fp7-ncp.kiev.ua
Які типи учасників?
Участь у FP7 вільна для широкого обсягу організацій та фізичних осіб:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дослідницькі групи в університетах чи дослідницьких установах
Компанії, що мають наміри запровадити інновації
Малі або середні підприємства (МСП) (SME)
Асоціації чи групи МСП
Державна чи урядова адміністрація (місцева, регіональна або національна)
Дослідники на ранніх етапах (студенти аспірантури)
Досвідчені дослідники
Установи, що керують дослідницькими інфраструктурами, які представляють
міжнародний інтерес
Організації та дослідники з третіх країн
Міжнародні організації
Цивільно-суспільні організації.

Вищенаведений перелік не вичерпаний.
Залежно від дослідницької ініціативи застосовуються різні правила участі у програмі.
Міжнародне наукове та технічне співробітництво в програмі FP7
Новий підхід до міжнародної програми наукового та технічного співробітництва FP7 – нова
брошура визначає, як саме буде функціонувати міжнародне співробітництво через різні
програми
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newapproach_en.pdf
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Знайдіть своє запрошення (Find a Call)
Інформація про відкриті запрошення, Робочі програми та інша корисна інформація:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Знайдіть партнерів для проекту
Створення міжнародних партнерств є частиною участі у дослідницьких програмах ЄС.
CORDIS має Партнерську службу та спеціалізовану послугу для FP7, яка заохочує
державно-приватні партнерства створювати, пропонувати та запускати нові проекти.
Ви можете скористатися засобами пошуку, щоб знайти міжнародних партнерів з
додатковою кваліфікацією, профілем або технологією, які вам потрібні.
Послуга пошуку партнерів CORDIS, спеціально створена для Сьомої системної програми
(FP7), зараз є на стадії розробки. Вона буде опублікована тут одразу після закінчення
розробки.
Ви вже можете скористатися Службою пошуку партнерів CORDIS для рекламування своїх
потреб у партнерстві шляхом опублікування профілю вашого власного проекту або оновити
свій профіль за допомогою нових акронімів програми FP7.
Слід зазначити, що CORDIS не може безпосередньо допомогти двом потенційним
партнерам встановити зв’язок. Якщо ви знайшли відповідну організацію, скористайтеся
контактною інформацією, яку вона надала.
Щоб дізнатися більше про Партнерство CORDIS, завітайте на домашню сторінку
Служби: http://cordis.europa.eu/partners-service/

З яких країн?
Загалом FP7 є відкритою програмою для участі будь-якої країни світу. Процедури для
подання заяв на участь та можливості фінансування неоднакові для різних груп країн.
Звісно, держави-члени ЄС мають найширші права та доступ до фінансування. Ті самі умови
застосовуються до держав-членів та країн, пов’язаних з FP7 (країни, які сплачують частку
до загального бюджету FP7). У програмі FP 6 до цих країн входили країни Європейської
економічної зони (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), країни-кандидати (наприклад,
Туреччина, Хорватія), а також Ізраїль та Швейцарія.
Ще однією важливою групою є Країни-партнери міжнародного співробітництва Країнипартнери міжнародного співробітництва (наприклад, Росія та інші східноєвропейські та
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центральноазіатські країни, країни, що розвиваються, середземноморські країни-партнери,
західно-балканські країни). Учасники з цих країн мають право на фінансування на тих
самих умовах, що й держави-члени ЄС. Єдиним обмеженням для них є те, що консорціуми
повинні мати необхідну мінімальну кількість учасників з держав-членів чи асоційованих
країн.
Індустріалізовані країни з високим рівнем прибутків також можуть брати участь на основі
самофінансування; фінансування ЄС надається їм тільки у виключних випадках.
Співробітництво з «третіми країнами» особливо заохочується у програмі FP7.
Тут встановлюються дві головні цілі:
•

•

Підтримувати європейську конкурентоспроможність в обраних сферах шляхом
укладання стратегічних партнерств з третіми країнами та ініціатив, які заохочують
найкращих учених з третіх країн працювати в Європі та з Європою;
Займатися специфічними проблемами, які або мають глобальний характер, або з якими
зазвичай стикаються треті країни, на основі взаємних інтересів та взаємного прибутку.

Нарешті, щодо третіх країн програма FP7 також забезпечує міжнародні вихідні та вхідні
товариства, щоб сприяти співробітництву з дослідницькими групами за межами Європи.

Спеціальні Програми складають п’ять основних блоків FP7:
•
•
•
•
•

Співробітництво
Ідеї
Люди
Можливості
Ядерні дослідження

Співробітництво
Основою програми FP7, яка становить дві третини загального бюджету, є Програма
співробітництва. Вона сприяє співробітницьким дослідженням по всій Європі та інших
країнах-партнерах за допомогою проектів міжнаціональних консорціумів промислових та
наукових співтовариств. Дослідження проводитимуться у десяти тематичних сферах:
•
•
•
•
•
•

Охорона здоров’я
Харчування, сільське та рибне господарство, біотехнології
Інформаційні та телекомунікаційні технології
Нано-науки, нанотехнології, матеріали та технології нового виробництва
Енергетика
Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату)
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•
•
•
•

Транспорт (включаючи аеронавтику)
Соціально-економічні та гуманітарні науки
Космос
Безпека

Ідеї
Програма «Ідеї» підтримуватиме «межові дослідження» ("frontier research") лише на основі
наукової переваги (досконалості). Дослідження можна проводити в будь-якій сфері науки
чи технологій, включаючи машинобудування, соціально-економічні та гуманітарні науки.
На відміну від програми співробітництва, в міжнаціональних партнерствах немає жодних
зобов’язань. Проекти реалізуються «окремими групами», які будуються навколо «головного
дослідника». Програма реалізується за допомогою нової Європейської дослідницької ради
(ЄДР) (ERC).
Щоб дізнатися більше, завітайте на веб-сайт erc.europa.eu

Люди
Програма «Люди» забезпечує підтримку мобільності дослідників та розвитку кар’єри як для
дослідників у межах Європейського Союзу, так і для дослідників інших країн. Вона
реалізується за допомогою заходів «Марі Кюрі» та забезпечує заснування товариств та інші
заходи, щоб допомогти дослідникам розвинути навички і компетенцію в ході їх кар’єри:
•
•
•
•
•
•
•

Первинне навчання (підготовка) дослідників – мережа «Marie Curie Networks»
Промислово-наукові партнерства
Спільне заснування регіональних, національних та міжнародних програм
мобільності дослідників
Внутрішньо-європейські товариства
Міжнародний масштаб – вихідні та вхідні товариства
Схема міжнародного співробітництва, гранти на реінтеграцію
Нагороди «Марі Кюрі»

Потужності
Програма «Потужності» посилює дослідницькі потужності, необхідні Європі для того, щоб
створити базу знань, яка бурхливо розвиватиметься.
Вона охоплює такі види діяльності:
•
•

Дослідницькі інфраструктури
Дослідження на користь малих та середніх підприємств
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•
•
•
•

Сфери знань
Дослідницький потенціал
Наука у суспільстві
Специфічна діяльність у міжнародному співробітництві

Ядерні дослідження
Програма ядерних досліджень та навчальної діяльності складається з дослідження,
технологічного розвитку, міжнародного співробітництва, розповсюдження технічної
інформації, а також експлуатаційної діяльності та навчання. Плануються дві спеціальні
програми:
•

До першої програми входять: дослідження енергії термоядерного синтезу (а саме
ITER (Міжнародний експериментальний термоядерний реактор), ядерне ділення та захист
від радіації;
Друга програма охоплює діяльність Спільного дослідницького центру (СДЦ) (JRC) у сфері
ядерної енергії, включаючи переробку ядерних відходів, вплив на навколишнє середовище,
ядерну безпеку та ядерний захист. Крім безпосередньої діяльності у ядерній сфері СДЦ
займається дослідженнями в інших сферах з метою забезпечення наукової та технологічної
підтримки розробки політики ЄС (див. jrc.ec.europa.eu/).

Фінансові положення договору про надання гранту FP7
Європейська комісія ухвалила зразок загального договору про надання гранту (general
model grant agreement), який буде використаний у фінансуванні дослідницьких проектів
згідно з Сьомою системною програмою (FP7).
Цей договір визначає всі права та обов’язки Європейської комісії та бенефіціарів, які
одержують гранти FP7 та проводять дослідження і займаються технологічною діяльністю.
Наразі цей договір можна продивитися на веб-сайті; він застосовується до непрямої
діяльності за програмами «Співробітництво» та «Потужності» FP7. Він містить основний
текст та декілька додатків. У ньому також є перелік спеціальних положень, які будуть
запроваджені у договорі про надання грантів у разі необхідності.
Крім того, окремі зразки договорів про надання гранту були ухвалені для програм «Люди»
(«Марі Кюрі») та «Ідеї» (Європейська дослідницька рада), які також можна продивитися на
веб-сайті.
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Щоб подивитися договори, завітайте на сторінку: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grantagreement_en.html

Форми грантів
Для фінансового внеску Співтовариства запропоновані три форми грантів:




Відшкодування прийнятних витрат,
Одноразові виплати, та
Фінансування за єдиною ставкою (останнє може ґрунтуватися на масштабі
собівартості одиниці продукції, але також містить єдині ставки для непрямих витрат).

Їх можна використовувати для покриття всього фінансового внеску Співтовариства для
фінансової схеми. Також можна використати поєднання кількох форм.
Для більшості схем фінансування переважним методом залишається відшкодування
прийнятних витрат, особливо на початку програми FP7. Одноразова сума та фінансування
за єдиною ставкою будуть запроваджуватися поступово і використовуватимуться більш
інтенсивно, якщо стануть успішними.
Для «граничних досліджень» Наукова рада Європейської дослідницької ради запропонує
відповідні фінансові модальності на умовах, встановлених Правилами участі (RFP) та
Фінансовим регламентом.

Звітність та відшкодування прийнятних витрат
Визначення прийнятних витрат було спрощено, і три моделі звітності витрат, що
застосовувалися у попередніх системних програмах, були відкинуті. Це означає, що
учасники можуть зараховувати всі свої прямі та непрямі витрати та обирати єдині ставки
для непрямих витрат. Витрати визначатимуться відповідно до звичайних облікових
принципів та принципів управління учасників для досягнення цілей проекту, що
ґрунтуються на принципах економіки, продуктивності та ефективності.
Фінансовий внесок Співтовариства охоплює таке:




Максимум 50% прийнятних витрат мінус грошові надходження для дослідницької та
демонстраційної діяльності, або до 75% для дослідницької діяльності малих та середніх
підприємств, державних органів, закладів середньої та вищої освіти та неприбуткових
дослідницьких організацій;
100% «граничних досліджень» для всіх товариств.
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До 100% для всіх інших видів діяльності, включаючи координацію та підтримку,
навчання, кар’єрний розвиток науковців, для всіх товариств.

Максимальні показники, наведені вище, застосовуються до всіх прийнятних витрат, навіть
якщо частина відшкодування витрат або повне фінансування проекту ґрунтуються на
одноразовому платежі чи єдиних ставках.
Мережі досконалості (Networks of Excellence) базуються на прийнятних витратах. Країнипартнери міжнародного співробітництва можуть обрати одноразову виплату, як зазначено у
робочій програмі.
Щоб переглянути проект договору, завітайте на сторінку: http://cordis.europa.eu/fp7/callsgrant-agreement_en.html

Загальні положення для учасників
Будь-яка компанія, університет, дослідницький центр, організація чи фізична особа, які
законно засновані в будь-якій країні, можуть взяти участь у спільному проекті (відомому як
«непряма діяльність») за умови дотримання мінімальних умов, наведених у Правилах участі
у FP7 (ПУ) (RFP), Глава II, Розділ 1, с.12, включаючи будь-які додаткові умови, встановлені
конкретними програмами чи індивідуальними робочими програмами (див. Статтю 12 ПУ).
Слід зазначити нижченаведене:




Особа, визначена як юридична особа, є будь-якою фізичною особою або юридичною
особою, створеною згідно з національним законодавством країни заснування, або згідно
з законодавством Співтовариства чи міжнародним законодавством; така особа має
юридичну правосуб’єктність та може діяти від свого власного імені, реалізувати права та
виконувати обов’язки;
Окрім мінімальних умов, установлених у ПУ, спеціальні чи робочі програми можуть
встановлювати умови щодо мінімальної кількості учасників чи будь-які додаткові умови
щодо типу учасників або місця заснування.

Прийнятні країни
Хоча учасники FP7, в принципі, можуть знаходитись де завгодно, існують окремі категорії
країн, прийнятність яких для окремих спеціальних чи робочих програм може змінюватись:



ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ - ЄС-27;
АСОЦІЙОВАНІ КРАЇНИ – з договорами про наукове та технологічне
співробітництво, які обумовлювали внески до бюджету системної програми;
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КРАЇНИ-КАНДИДАТИ – які наразі визнані як кандидати для майбутнього вступу до



ЄС;


ТРЕТІ КРАЇНИ – участь організацій чи осіб з країн, які не є Державами-членами,
кандидатами чи асоційованими країнами, також має бути виправданою шляхом
посиленого співробітництва на виконання цілей програми FP7.

Перелік Країн-партнерів міжнародного співробітництва (ICPC) [PDF]
Перелік Асоційованих країн [PDF – оновлена версія від 27-го липня 2007 року]

Прийнятні консорціуми
У більшості випадків фінансування досліджень ЄС через програми FP7 має відбуватися
шляхом створення консорціуму, щоб подати проектну пропозицію у відповідь на
запрошення. Прийнятність таких консорціумів також змінюється відповідно до різних умов,
пов’язаних з видом діяльності та інструмента. Ці інструменти визначені в Додатку III
«Схеми фінансування»» ПУ, а мінімальні умови прийнятності наведені у Статтях 5-10 та
підсумовуються таким чином:


НЕПРЯМА ДІЯЛЬНІСТЬ (Спільні проекти)

Принаймні три юридичні особи (визначені як організації чи окремі дослідники, як зазначено
вище) повинні брати участь у програмі, кожна з таких осіб має бути заснованою у Державічлені чи асоційованій країні. Два учасника не можуть бути засновані в одній і тій самій
Державі-члені або асоційованій країні. Всі три особи не повинні залежати одна від одної
відповідно до Статті 6 ПУ, тобто, вони не мають бути філіями чи дочірніми компаніями
однієї організації чи одна одної.


НЕПРЯМА
ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЯКА
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

СТОСУЄТЬСЯ

КРАЇН-ПАРТНЕРІВ

Оскільки учасники з асоційованих країн та країн, які не входять до ЄС, залишаються
членами прийнятних консорціумів для більшості проектів, до спільних проектів
застосовуються спеціальні умови, які стосуються участі країн-партнерів міжнародного
співробітництва в паритеті з Державами-членами чи асоційованими країнами. Ці мінімальні
умови, які в основному важливі для діяльності міжнародного співробітництва за
спеціальною програмою «Потужності», як визначено в робочій програмі, такі: (a)
Принаймні чотири юридичні особи мають брати участь у програмі; (b) принаймні дві з
юридичних осіб, зазначених у пункті (a), повинні бути засновані у Державах-членах чи
асоційованих країнах; (c) принаймні дві юридичні особи, зазначені у пункті (a), повинні
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бути засновані у країнах-партнерах міжнародного співробітництва; (d) всі чотири юридичні
особи, зазначені у пункті (a), не повинні залежати одна від одної згідно зі Статтею 6 ПУ.
КООРДИНАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА. НАВЧАННЯ ТА КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК
ДОСЛІДНИКІВ



Для координації та підтримки, а також діяльності на користь навчання та кар’єрного
розвитку дослідників мінімальні умови дозволяють участь лише однієї юридичної особи.
«МЕЖОВІ» ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ, ЯКІ ВЕДЕ ДОСЛІДНИК



Для непрямої діяльності на підтримку «межових» дослідницьких проектів, які веде
дослідник і які фінансуються в межах Європейської дослідницької ради, мінімальні умови
дозволяють участь однієї юридичної особи, заснованої у державі-члені або асоційованій
країні.
ОКРЕМІ УЧАСНИКИ



Якщо мінімальні умови для непрямої діяльності виконані певною кількістю юридичних
осіб, які разом становлять одну юридичну особу, остання може бути єдиним учасником
непрямої діяльності, за умови що вона заснована у Державі-члені або асоційованій країні.
Участь фізичних осіб забезпечуватиме те, що створення та розвиток наукових переваг не
обмежується фінансуванням Співтовариства для проектів, до яких залучені тільки юридичні
особи, і також забезпечуватиме участь малих та середніх підприємств, які не є юридичними
особами.

Запрошення до надсилання пропозицій
Комісія видає запрошення (http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm), для експертів
(https://cordis.europa.eu/emmfp7/), для послуг та конкурентних пропозицій відповідно до
вимог, установлених у відповідних спеціальних та робочих програмах. Перші запрошення
були випущені 22-го грудня 2006 року.
Щоб зменшити зайве навантаження та спростити пропозиції, FP7 запроваджує процедури
подання та оцінки, що складаються з двох етапів:




Якщо запрошення до надсилання пропозицій визначає процедуру подання, яка
складається з двох етапів, тільки ті пропозиції, що відповідають критеріям оцінки
першого етапу, можуть бути подані в повному обсязі на другому етапі.
Якщо запрошення до надсилання пропозицій визначає процедуру оцінки, яка
складається з двох етапів, тільки ті пропозиції, що пройшли перший етап на основі
оцінки обмеженої кількості критеріїв, можуть бути подані для подальшої оцінки.
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Бюджет
Після укладання бюджетної угоди між Європейською радою та Європейським парламентом
на загальну суму 50,521 млн. євро змінені пропозиції FP7 від Європейської комісії були
розподілені між спеціальними програмами таким чином:







Співробітництво – 32,413 млн. євро
Ідеї – 7,510 млн. євро
Люди – 4,750 млн. євро
Можливості – 4,097 млн. євро
Спільні дослідницькі центри (JRC) (не ядерні) –1,751 млн. євро
«Євратом» (до 2011 року) –2,751 млн. євро

Щоб дізнатися більше, див. оновлений розподіл бюджету:
http://cordis.europa.eu/fp7/budget_en.html

Схеми фінансування
Підтримка міжнаціонального співробітництва в усіх зазначених темах реалізовуватиметься
через нижченаведене:
1. Спільні проекти
Підтримка дослідницьких проектів, які виконуються консорціумами з учасниками з різних
країн та мають за мету розвиток нових знань, технологій, продукції, демонстраційної
діяльності чи загальних ресурсів для дослідження. Розмір, обсяг та внутрішня організація
проектів може змінюватися за сферами та темами. Проекти варіюються від малих чи
середніх сфокусованих досліджень до великомасштабних проектів, які спрямовані на
досягнення конкретно визначеної мети. Проекти також повинні спрямовуватися на
спеціальні групи, такі як малі та середні підприємства, та інших дрібних діячів.
2. Мережі досконалості (Networks of Excellence)
Підтримка Спільної програми діяльності, запроваджена певною кількістю дослідницьких
організацій, які залучають свою діяльність до зазначеної сфери, проведена дослідницькими
групами в межах довготривалого співробітництва. Реалізація цієї Спільної програми
діяльності потребує формальних зобов’язань організацій щодо присвячення цій програмі
частини своїх ресурсів та діяльності.
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3. Координація та підтримка
Підтримка діяльності, спрямованої на координації чи підтримку дослідницької діяльності та
політики (налагодження зв’язку, обмін, міжнаціональний доступ до дослідницьких
інфраструктур, досліджень, конференцій тощо). Ці дії також можуть виконуватися іншими
засобами, що не є запрошенням до подання пропозицій.
4. Індивідуальні проекти: Підтримка «граничного» дослідження
Підтримка проектів, які виконуються окремими національними чи міжнаціональними
дослідницькими групами. Ця схема використовуватиметься для підтримки «граничних»
дослідницьких проектів, які веде дослідник та які фінансуються в межах Європейської
дослідницької ради.



Початковий грант ERC
Розширений грант (Call Advanced Grant)

5. Підтримка навчання та кар’єрного розвитку дослідників
Підтримка навчання та кар’єрного розвитку дослідників, в основному застосовується при
реалізації проектів «Марі Кюрі».
Початкове навчання

Мережі початкового навчання (Initial Training Networks – ITN)
Промислово-наукова сфера

Промислово наукові партнерства та заходи (Industry-Academia Partnerships and
Pathways – IAPP)
Довготривале навчання

Внутрішньоєвропейські товариства розвитку кар’єри (Intra-European Fellowships for
Career Development – IEF)

Гранти європейської реінтеграції (European Reintegration Grants – ERG)

Спільне фінансування регіональних, національних та міжнародних програм (Cofunding of Regional, National, and International Programmes – COFUND)
Міжнародний масштаб

Міжнародні вихідні товариства кар’єрного розвитку (International
Fellowships for Career Development – IOF)

Міжнародні вхідні товариства (International Incoming Fellowships – IIF)

Гранти міжнародної реінтеграції (International Reintegration Grants – IRG)

Outgoing

Спеціальна діяльність

Нагороди за досконалість (Excellence Awards)
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Вечір дослідників (Researchers' Night)
ERA-MORE
Національні контактні центри

6. Дослідження на користь спеціальних груп (а саме – малих та середніх підприємств)
Підтримка дослідницьких проектів, де основна маса дослідів та технологічних розробок
виконується університетами, дослідницькими центрами або іншими юридичними особами,
на користь конкретних груп, а саме – малих та середніх підприємство або їх об’єднань.
Вживаються заходи для мобілізації додаткового фінансування від Європейського
інвестиційного банку (EIB) та інших фінансових організацій.
Для підтримки мультифінансованих великомасштабних ініціатив:
1.

Фінансовий внесок від Співтовариства до спільної реалізації чітко визначених
національних дослідницьких програм, на основі Статті 169 Договору. Така спільна
реалізація потребує встановлення або існування спеціалізованої структури реалізації.
Фінансова підтримка Співтовариства надається відповідно до фінансового плану на
основі формальних зобов’язань компетентних національних органів.

2.

Фінансовий внесок Співтовариства до реалізації Спільних технологічних ініціатив
(Joint Technology Initiatives) для реалізації цілей, які не можуть бути досягнуті за
допомогою схем фінансування, зазначених вище. Спільні технологічні ініціативи
мобілізуватимуть поєднання різних видів фінансування з різних джерел: приватних та
державних, європейських і національних. Таке фінансування може набувати різних
форм і розміщується чи мобілізується за допомогою цілої низки механізмів: підтримка
з боку Системної програми, позики від Європейського інвестиційного банку (EIB) або
підтримка ризикового капіталу. Спільні технологічні ініціативи можуть ухвалюватися
та реалізовуватись на основі Статі 171 Договору (сюди може входити створення
спільних підприємств) або за рішеннями, які встановлюють спеціальні програми.
Підтримка Співтовариства надається відповідно до визначення загального проекту
фінансової розробки на основі формальних зобов’язань усіх зацікавлених сторін.

Ці схеми використовуються окремо або в поєднанні для фінансування діяльності, яка
виконується протягом Системної програми.
Якщо можна використовувати інші схеми фінансування, робочі програми можуть визначати
конкретну схему фінансування для використання в темі, щодо якої видано запрошення на
подання пропозицій.

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій
при Київському державному центрі науково-технічної та економічної інформації
Адреса: кімн. 801, вул. Горького 180, Київ, 03680
Телефон Інформцентру:(044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
WWW: www.fp7-ncp.kiev.ua

Форми грантів
Для фінансового внеску Співтовариства пропонуються три форми грантів:




Відшкодування прийнятних витрат,
Одноразові виплати, та
Фінансування за єдиною ставкою (остання може ґрунтуватися на обсязі собівартості
за одиницю товару, але також містить єдині ставки для непрямих витрат).

Їх можна використовувати для покриття всього фінансового внеску Співтовариства для
фінансової схеми. Також можна використати поєднання кількох форм.
Для більшості схем фінансування переважним методом залишається відшкодування
прийнятних витрат, особливо на початку програми FP7. Одноразова сума та фінансування
за єдиною ставкою будуть запроваджуватися поступово і використовуватимуться більш
інтенсивно, якщо стануть успішними. Наразі учасники з Країн-партнерів міжнародного
співробітництва (ICPC's) можуть обрати фінансовий внесок у формі одноразової виплати.
Більш докладну інформацію щодо модальності можна подивитися у «Настановах щодо
фінансових питань» .
Для «межових досліджень» Наукова рада Європейської дослідницької ради запропонує
відповідні фінансові модальності на умовах, встановлених Правилами участі (RFP) та
Фінансовим регламентом.

Звітність та відшкодування прийнятних витрат
Визначення прийнятних витрат було спрощено, і три моделі звітності витрат, що
застосовувалися у попередніх системних програмах, були відкинуті. Це означає, що
учасники можуть зараховувати всі свої прямі та непрямі витрати та обирати єдині ставки
для непрямих витрат. Витрати визначатимуться відповідно до звичайних облікових
принципів та принципів управління учасників для досягнення цілей проекту, що
ґрунтуються на принципах економіки, продуктивності та ефективності.
Фінансовий внесок Співтовариства охоплює таке:




Максимум 50% прийнятних витрат мінус грошові надходження для дослідницької та
демонстраційної діяльності, та до цього максимум 25% для дослідницької діяльності
малих та середніх підприємств, державних органів, закладів середньої та вищої освіти
та неприбуткових дослідницьких організацій;
100% «межових досліджень» для всіх товариств.
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До 100% для всіх інших видів діяльності, включаючи координацію та підтримку,
навчання, кар’єрний розвиток науковців, для всіх товариств.

Максимальні показники, наведені вище, застосовуються до всіх прийнятних витрат, навіть
якщо частина відшкодування витрат або повне фінансування проекту ґрунтуються на
одноразовому платежі чи єдиних ставках.
Договір консорціуму
Якщо у запрошенні до подання заявок не зазначено інше, всі юридичні особи, які бажають
взяти участь у непрямій діяльності, мають скласти договір (далі за текстом – «Договір про
консорціум»), який регулює таке:





(a) Внутрішня організація консорціуму;
(b) Розподіл фінансового внеску Співтовариства;
(c) Додаткові правила про поширення та використання, включаючи розпорядження
правами інтелектуальної власності, як належно;
(d) Врегулювання внутрішніх суперечок.

Співробітництво http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
Спеціальна програма «Співробітництво» підтримує всі види дослідницької діяльності, яка
виконується різними дослідницькими органами у міжнаціональному співробітництві, та
спрямована на досягнення або консолідацію лідерства у головних наукових і технологічних
сферах.
Програма FP7 виділяє для програми «Співробітництво» 32 413 млн. євро. Бюджет
присвячений підтримці співробітництва між університетами, промисловими та
дослідницькими центрами, а також державними органами по всьому ЄС та за його межами.
Програма «Співробітництво» поділена на десять відокремлених тем. Кожна тема є
операційно незалежною, але намагається дотримуватися програми «Співробітництво» і
дозволяє ведення спільної діяльності у різних темах, наприклад, за допомогою спільних
запрошень до подання заяв.
Десять визначених тем відображають найважливіші сфери знань і технологій, де
дослідницька досконалість особливо важлива для покращення здатності Європи розглядати
та вирішувати свої соціальні, економічні проблеми, проблеми охорони здоров’я,
навколишнього середовища та промислові завдання майбутнього. Їх постійна значимість
гарантується певною кількістю джерел з дослідницького сектору, включаючи Європейські
технологічні платформи – ЄТП (European Technology Platforms) (ETP). Важливі теми,
визначені у Програмах заходів стратегічного дослідження (SRA), розроблених ЄТП,
охоплюються програмою «Співробітництво».
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За всіма темами підтримка міжнародного співробітництва реалізовуватиметься через таке:





Спільні дослідження
Координація національних дослідницьких програм
Спільні технологічні ініціативи
Технологічні платформи

Координація національних дослідницьких програм
Консультація Комісії для організаторів спільного бізнесу [PDF] щодо майбутнього
європейських досліджень продемонструвала міцну підтримку посилення координації
національних дослідницьких програм з боку всіх категорій учасників. Сьома системна
програма підтримуватиме два основних інструмента на користь реструктуризації
європейської дослідницької сфери. Разом вони мають зменшити її подрібнення на декілька
національних та регіональних дослідницьких програм шляхом сприяння розвитку спільних
запрошень на подання заявок, спільних програм та діяльності, які одночасно підтримуються
декількома Державами-членами та Комісією.
Схема ЕRA-NET має за мету розвиток та посилення координації національних та
регіональних дослідницьких програм двома способами:
- забезпечення структури для діячів, які реалізують державні дослідницькі програми для
покращення координації за допомогою нових схем ERA-NET або розширення та
поглиблення наявних схем ERA-NET; та
- забезпечення додаткової фінансової підтримки ЄС в окремих випадках для учасників, які
створюють спільний фонд для спільних (об’єднаних) запрошень на подання пропозицій в
межах національних та регіональних програм («ERA-NET PLUS»).
Діяльність згідно зі Статтею 169 має за мету інтеграцію частин національних та
регіональних програм для спільної реалізації справжньої європейської дослідницької
програми разом з Комісією.
Діяльність, яка підтримується тут, може охоплювати теми, які безпосередньо не пов’язані з
десятьма зазначеними темами в межах, в яких вони мають достатній рівень доданої вартості
ЄС. Вони також використовуватимуться для посилення відповідності та синергії між FP7 та
діяльністю, яка виконується під керівництвом міжурядових структур, таких як EUREKA та
COST.
Спільні технологічні ініціативи
Для обмеженої кількості Європейських технологічних платформ масштаб та сфера дії їх
програм заходів стратегічного дослідження та залучених ресурсів виправдовують
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заснування довготривалих державно-приватних партнерств у формі Спільних
технологічних ініціатив. Ці ініціативи поєднують інвестиції приватного сектору і/або
національні та європейські державні фінансування, включаючи фінансування грантів з боку
Дослідницької системної програми та позик від Європейського інвестиційного банку.
Спільні технологічні ініціативи можуть ухвалюватися на основі Статті 171 Договору або на
основі Рішень щодо спеціальних програм відповідно до Статті 166 Договору.

Оскільки залишився досить потужний елемент залучення методів з попередніх програм,
Програма співробітництва в межах програми FP7 запроваджує деякі нові елементи, що
мають сприяти європейському дослідницькому співробітництву:
• Спільні технологічні ініціативи (JTI), які мають сприяти амбіційним пан-європейським
державно-приватним партнерствам;
• Посилена координація національних дослідницьких програм, якій сприяє продовження
залучення схеми ERA-NET, яка застосовуватиметься в межах кожної дослідницької теми;
• Комплементарність та синергії дослідницьких програм по всій Європі на підставі
«ініціатив Статті 169», за якою Європейське Співтовариства бере участь у спільно
реалізованих національних дослідницьких програмах;
• Міжнародне співробітництво за кожною темою окремо та за всіма темами разом;
• Більш гнучкі засоби реагування на потреби, що з’являються з часом, та непередбачені
потреби політики;
• Оптимальна участь малих та середніх підприємств у всіх темах.
Технологічні платформи
Європейські технологічні платформи (ЄТП) були засновані у цілому ряді сфер, де
конкурентоспроможність Європи, її економічний зріст та добробут залежать від важливих
досліджень та технологічного прогресу в середніх та довгострокових масштабах. Вони
об’єднують організаторів спільного бізнесу в промислові провідні компанії, щоб визначати
та реалізовувати Програму заходів стратегічного дослідження (SRA) ЄТП зробили внесок
до визначення тем програми співробітництва, а саме у сфері дослідження особливої
промислової значимості. Реалізація Програми заходів стратегічного дослідження (SRA)
підтримується програмою співробітництва у сферах, де вони становлять справжню
європейську додану вартість.
Ідеї http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій
при Київському державному центрі науково-технічної та економічної інформації
Адреса: кімн. 801, вул. Горького 180, Київ, 03680
Телефон Інформцентру:(044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
WWW: www.fp7-ncp.kiev.ua

«Межові дослідження», які веде дослідник, в межах діяльності, яка загалом розуміється як
«базове дослідження», є головним рушієм добробуту та соціального прогресу, оскільки
вони відкривають нові можливості для наукового та технологічного розвитку і є важливими
у створенні нових знань, які будуть застосовуватися у житті та економіці.
Метою спеціальної програми «Ідеї» є посилення досконалості, динамізму та креативності в
європейських дослідженнях, а також підвищення рівня привабливості Європи для
найкращих дослідників з європейських та третіх країн, для промислових дослідницьких
інвестицій, шляхом забезпечення конкурентоспроможної фінансової структури по всій
Європі на додачу, а не на заміну національного фінансування, для «граничних досліджень»,
які проводяться окремими командами науковців. Передача та поширення результатів
дослідження є важливим аспектом цієї програми.
Для реалізації цієї програми Комісією була заснована Європейська дослідницька рада (ЄДР)
(ERC), яка складається з незалежної Наукової ради та спеціалізованої структури реалізації,
згідно з цією спеціальною програмою. ЄДР працює відповідно до принципів наукової
досконалості, автономності, оперативності, прозорості та звітності, а також підтримує
«граничні» дослідження, які проводяться окремими групами, що конкурують на
європейському рівні, в межах окремих сфер та в усіх сферах досліджень.
ЄДР сприяє іншим видам діяльності з фінансування в Європі, таким як діяльність
фінансових агенцій національних досліджень, і є головним компонентом Сьомої системної
програми Європейського Союзу (FP7) із загальним бюджетом для ЄДР 7,5 млрд. євро на 7
років (2007-2013).
Гранти для початківців та спеціалістів
ЄРД надає гранти шляхом відкритого конкурсу проектів, які очолюються молодими та вже
відомими дослідниками незалежно від їх походження, які працюють в Європі – єдиним
критерієм відбору є досконалість. Метою тут є визначення найкращих ідей, збереження та
надання статусу та демонстрація найкращих розумових здібностей Європи, також
залучаючи талановитих осіб з-за кордону.
Встановлюючи складні завдання для найкращих дослідників Європи, ЄДР намагається
реалізувати нові та непередбачені наукові й технологічні відкриття – такі, що можуть
сформувати основу нових галузей промисловості, ринків та розширити соціальні інновації
майбутнього.
Метою ЄДР є:

Підтримка найкращих наукових зусиль Європи в усіх галузях науки, проектування та
знань;

Заохочення «межових» досліджень, які повністю залежать від ініціативи дослідника;

Заохочення роботи вже вшанованих дослідників та наступного покоління
незалежних провідних дослідників Європи;
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Нагородження інноваційних пропозицій шляхом розміщення акцентів на якості ідеї,
а не на сфері дослідження;
Управління різноманіттям дослідницького таланту Європи та спрямування коштів у
найбільш перспективні ідеї;
Підвищення статусу та демонстрація «межових» досліджень Європи та найкращих
дослідників сьогодення та майбутнього;
Позиціонування досконалості як ключового моменту європейських досліджень.

Люди

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html.

«Заходи Марі Кюрі» (Marie Curie Actions) вже давно стали одним з найпопулярніших та
найцінніших елементів Системних програм Співтовариства для дослідницького та
технологічного розвитку. Вони надзвичайно розвинулися та розширили свою орієнтацію за
останній час – від програми мобільності товариств до програми, присвяченої
стимулюванню кар’єрного розвитку дослідників. «Заходи Марі Кюрі» досягли особливого
успіху в реагуванні на потреби наукового співтовариства Європи щодо навчання,
мобільності та кар’єрного розвитку. Це було продемонстровано попитом на заяви високого
рівня, які перевищували наявну фінансову базу в більшості видів діяльності.
У сьомій системній програмі «Заходи Марі Кюрі» були перегруповані та переведені до
спеціальної програми «Люди». Ця програма, повністю призначена трудовим ресурсам, має
істотний загальний бюджет понад 4,7 млрд. євро на сім років до 2013 року, що на 50%
більше середнього бюджету програми FP6.
Спеціальна програма «Люди» реалізовуватиметься у заходах під п’ятьма гаслами:








«Початкове навчання дослідників для молоді» - кар’єрні перспективи у державному
та приватному секторах, розвиток наукових та загальних навичок, включаючи ті, що
пов’язані з передачею технологій та підприємництвом.
«Навчання на все життя та розвиток кар’єри» - для підтримки досвідчених
дослідників у вдосконаленні чи набутті нових навичок або підвищенні
між/мультидисциплінарної та/або
міжсекторної мобільності у поновленні
дослідницької кар’єри після перерви та (ре)інтеграції на довготривалу дослідницьку
посаду в Європі після одержання міжнаціонального досвіду мобільності.
«Промислово-наукові шляхи та партнерства» – для стимулювання міжсекторної
мобільності та підвищення рівня передачі знань у спільних дослідницьких
партнерствах при довготривалих програмах співробітництва між організаціями з
наукових та промислових галузей, особливо малих та середніх підприємств, включаючи
традиційні виробничі галузі.
«Міжнародна орієнтація» – для сприяння навчання протягом усього життя та
розвитку кар’єри дослідників ЄС, залучення дослідників з інших країн поза межами
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Європи та сприяння взаємовигідним дослідницьким співробітництвам з дослідниками
поза межами Європи.
«Спеціальні заходи» - для підтримки усунення перешкод мобільності та посилення
кар’єрних перспектив дослідників у Європі.

Для одержання загальної інформації завантажте Брошуру про «Заходи Марі Кюрі» за
програмою «Люди» в межах програми FP7, де кожному заходу присвячена окрема сторінка
[PDF].
Для докладної інформації про політику Комісії щодо Заходів Марі Кюрі завітайте на вебсайт Програми FP7 «Люди» на базі «Europa».
Дослідники, які шукають практичну інформацію чи допомогу щодо питань мобільності чи
кар’єрних можливостей: завітайте на сторінку Заходи Марі Кюрі – Трудові ресурси та
мобільність на базі «Europa».
Для докладної інформації про наявні заходи «Марі Кюрі» за програмою FP6: завітайте на
сторінку «Заходи Марі Кюрі» за Шостою системною програмою».
Можливості http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
Пропозиції Комісії щодо програми «Можливості» в межах FP7 мають за мету посилення
інноваційних та дослідницьких потужностей по Європі та забезпечення їх оптимального
використання. Програма «Можливості» забезпечена бюджетом на суму 4 097 млн. євро для
роботи в семи сферах:








Дослідницькі інфраструктури
Дослідження на користь малих та середніх підприємств
Сфери знань та підтримка регіональних дослідницьких об’єднань
Дослідницький потенціал сфери конвергенцій
Наука в суспільстві
Підтримка раціонального розвитку дослідницької політики
Міжнародне співробітництво

Ця спеціальна програма також має за мету:





Підтримку раціонального розвитку практичних заходів;
Доповнення програми «Співробітництво»;
Залучення до політики та ініціатив ЄС для покращення гармонійності та впливу на
політику Держав-членів;
Виявлення синергії з регіональними стратегіями та політикою гармонії,
Структурними фондами, освітніми та навчальними програмами, а також з Програмою
конкурентоспроможності та інновацій (CIP).
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«Євратом» (Euratom)
Сьома системна програма Європейського співтовариства з ядерної енергії (Euratom) з
питань ядерних досліджень та навчальної діяльності (2007-2011рр.)
Дослідницька діяльність «Євратом» виконується згідно з договором під такою самою
назвою, який заснував Європейське співтовариство з ядерної енергії (Євратом) у 1957 році.
«Євратом» юридично відділений від Європейського Співтовариства (ЄС) і має свою власну
системну дослідницьку програму, яка управляється спільними установами Співтовариства.
Хоча Держави-члени зберігають більшість своєї компетенції в енергетичній політиці,
незважаючи на ядерні чи інші джерела, Договір про «Євратом» досяг важливого ступеня
гармонізації на європейському рівні. Він узаконює серію спеціальних завдань з управління
ядерними ресурсами та дослідницькою діяльністю.
Рішення Ради про програму FP7 «Євратом» щодо ядерного дослідження та навчальної
діяльності [PDF] встановлює бюджет на суму 2 751 млн. євро строком на п’ять років (20072011рр.).
У програмі FP7 «Євратом» є дві споріднені спеціальні програми, одна з яких охоплює
непряму діяльність у сфері дослідження енергії термоядерного синтезу, ядерного ділення та
захисту від радіації, а друга охоплює безпосередню діяльність у ядерній сфері, якою
займається Спільний дослідницький центр Комісії (СДЦ) (JRC). СДЦ був заснований за
Договором «Євратом» і від того часу став провідною установою ядерних досліджень в
Європі.
Програма FP7 «Євратом» має за мету розгляд та вирішення основних питань та завдань у
ядерних дослідженнях та залучення до подальшої консолідації європейської дослідницької
сфери у секторі ядерної енергії. Вона також підтримує наявні стратегії Співтовариства,
водночас реагуючи на вимоги нової політики.

СДЦ (JRC)
Спільний дослідницький центр (СДЦ) (JRC) забезпечує наукову та технічну підтримку, яка
розвивається завдяки клієнтам, для концепції, розвитку, реалізації та контролю стратегій
ЄС. Як дослідницький «засіб» Європейської Комісії, СДЦ є базою для наукових та
технологічних питань, яка слугує інтересам Держав-членів і водночас залишається
незалежною від особливих інтересів.
Згідно зі зміненими пропозиціями Комісії щодо програми FP7 СДЦ матиме бюджет на суму
1751 млн. євро для виконання безпосередніх неядерних досліджень за програмою FP7 у
чотирьох стратегічних напрямах:
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- Процвітання у суспільстві з інтенсивним знанням




У цьому напрямку СДЦ проводитиме дослідження та діяльність, спрямовану на
підтримку, інформування та аналітику конкретних стратегій ЄС, включаючи
Лісабонське питання, які працюють на консолідацію суспільства, орієнтованого на
знання, в Європі.
До пріоритетних напрямів належать конкурентоспроможність та інноваційність,
підтримка Європейської дослідницької сфери, дослідження у сферах відновлюваної та
чистішої енергії та транспортних засобів, інформаційного суспільства, наук про життя
та біотехнологій.

- Солідарність та відповідальне управління ресурсами



СДЦ працюватиме на визначення підходів для досягнення розвитку, який
підтримується з економічного, екологічного та соціального погляду.
Пріоритетами є стабільність розвитку сільського сектору, сільського та рибного
господарства, глобальний підхід до управління природними ресурсами, навколишнього
середовища та здоров’я, зміни клімату.

- Безпека та свобода




Внесок СДЦ до безпеки та забезпечення свободи полягатиме у дослідженні з метою
забезпечення відповідних технологічних заходів для виявлення та аналізу потенційних
загроз і створення інструментів для покращення потужностей ЄС у запобіганні,
контролі та управлінні ризиком.
До пріоритетів належать внутрішня безпека, реакція та управління катастрофами,
безпека та якість харчування.

- Європа як світовий партнер




СДЦ забезпечуватиме підтримку інструментів зовнішніх відносин ЄС, зокрема
інструментів стабільності, гуманітарної допомоги, таким чином сприяючи стратегіям
ЄС у покращенні ситуації глобальної безпеки та допомагаючи обладнати політику
розвитку співробітництва ЄС відповідними інструментами, такими як Спостережна
база для стійкого розвитку та навколишнього середовища у країнах, що підписали
угоду про партнерство та співробітництво.
Пріоритетами є питання глобальної безпеки та співробітництво у розвитку.
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