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Горизонт Європа (Horizon Europe (HE)) – це нова, дев’ята Рамкова Програма 
Європейського Союзу (ЄC) з досліджень та інновацій. Бюджет Горизонт Європа на 
період 2021-2027 років становить 95,5 млрд євро. Цей бюджет пропонує багато 
можливостей для інноваційних компаній, малого та середнього бізнесу (МСП), 
який є однією з найбільш актуальних цільових груп в рамках європейській стратегії 
сприяння дослідженням та інноваціям та загалом для ЄС. Понад 8 мільярдів євро, 
запланованих на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності ЄС надійдуть 
безпосередньо до малих і середніх підприємств, більшість із яких є частиною 
консорціумів, які беруть участь у спільних дослідницьких та інноваційних проектах 
ЄС. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/sturctureheu.png 

Програму Горизонт Європа структуровано з трьох основних блоків: Блок I: 
Передова наука, Блок ІІ: глобальні виклики та європейська промислова 
конкурентоспроможність та Блок III Інноваційна Європа. Блок I охоплює 
фундаментальні дослідження, які фінансуються Європейською дослідницькою 
радою та програму наукової мобільності Дії Марії Складовської Кюрі, Рівень III 
присвячений покращенню європейської інноваційної екосистеми та комерціалізації 
інновацій. У рамках другого блоку фінансування ЄС надається для вирішення 
глобальних проблем і підвищення конкурентоспроможності промисловості Європи. 

• Блок I: Передова наука (25,8 млрд євро) 

Блок I забезпечує фінансування дій, як знизу вгору, так і зверху вниз, які є 
зосередженими на стратегічних проблемах, зазвичай, з рівнем технологічної 
готовності  TRL1-3, дослідження ключових нових технологій та проекти на 
підтвердження концепції. Блок I може бути актуальним для малих і середніх 
підприємств, які зацікавлені в тому, щоб залучитися до обміну персоналом з 
науково-технічних розробок, мереж інноваційної підготовки, таких як європейські 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/sturctureheu.png


промислові докторантури або отримати індивідуальну стипендію (Програма 
наукової мобільності Дії Марії Складовської Кюрі). 

• Блок ІІ: глобальні виклики та європейська промислова 
конкурентоспроможність (52,7 млрд євро) 

Шість кластерів Блока II охоплюють (1) здоров’я, (2) культуру, творчість та 
інклюзивне суспільство, (3) громадянську безпеку суспільства, (4) ІКТ, 
промисловість та космос, (5) клімат, енергетику та мобільність, і 
(6)  продовольство, біоекономіку, природні ресурси, сільське господарство та 
навколишнє середовище. Усередині цих кластерів проводитимуться дослідження 
та інноваційні дії, підтримуватимуться наукові проєкти з інноваційною складовою  
Цей Блок також включає 49 кластерних європейських партнерств з залученням 
приватного сектора, фондів та інших зацікавлених сторін для вирішення 
глобальних проблем та модернізації промисловості. 

• Блок III: Інноваційна Європа (13,5 млрд євро) 

 

27 жовтня 2017 року була створена Європейська інноваційна 
рада (EIC) для підтримки інновацій проривного характеру.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Єдине місце для 
проривних, 
глибокотехнологічних 
інноваторів, що 
створюють ринок 

Мобільне фінансування 
від ідеї до інвестицій 

Створення екосистем і 
спільнот 

• Відкритий для всіх новаторів, у будь-якій галузі, у будь-
який час 

• Доповнюється цільовим фінансуванням на вирішення 
стратегічних завдань 

• Висока конкурентоспроможність для інноваторів з 
високим потенціалом впровадження на європеський 
ринках 

• Pathfinder для передових досліджень нових 
технологій 

• Перехід від лабораторних до комерційних умов 
• Accelerator & EIC Fund для розширення інновацій 

для стартапів і малих і середніх підприємств 
 

• Доступ до послуг Business Acceleration 
(тренери,наставники, компанії, інвестори та 
партнери в галузі знань) 

• Керівники програм EIC розробляють бачення 
проривів, керують портфоліо та підключаються до 
екосистем 

• Залучення інших інвесторів (венчурних капіталів, 
юридичних осіб тощо) 
 

 
Основні інструменти EIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви інноваційний дослідник з ідеєю 
проривної технології, вам слід звернутися до 

Pathfinder – «Десантник» 

Якщо ви початківець, малий і середній 
підприємець, у якого є бізнес-план щодо 

розробки та розширення масштабів 
інновацій з високим рівнем ризику, то 

Акселератор — це правильний шлях для вас 

  
 

PATHFINDER: 
Дослідники, технології 

ACCELERATOR: 
стартапи, МCП та  
підприємці 

• Для радикально нових технологій, що 
виникають у результаті спільних досліджень 

• Грантове фінансування до 4 мільйонів євро 
(100% витрат) 

• Від підтвердження концепції до демонстрації 
комерційної життєздатності 

• Доступ до послуг коучингу та наставництва 
EIC 

• Переважна частина фінансування відкрита 
(без попередньо визначених обсягу коштів). 
Також підтримуються стратегічні проривні 
технології (на основі «колів») 

• Для розвитку та розширення масштабів 
інновацій з високим рівнем ризику для 
стартапів та МСП 

• Грантове фінансування до 2,5 мільйонів євро 
(70% витрат) 

• Можливість інвестування в акціонерний 
капітал до 15 мільйонів євро 

• Доступ до послуг коучингу та наставництва 
EIC, презентацій з корпораціями. венчурні 
компанії тощо 

• Все фінансування відкрите (без попередньо 
визначених тематичних напрямків) 

Програми Pathfinder мають бути 
міждисциплінарними, пропонувати 
радикальне бачення та проривну 
технологічну мету 

Вони також будуть оцінені щодо їх 
потенціалу для створення нових 
ринків та соціального та 
економічного впливу 

Заявки на акселератор спочатку будуть 
оцінюватися групою незалежних 
експертів на основі їхнього потенціалу 
для майбутнього соціального чи 
економічного впливу або створення 
ринку, високого ризику/високого 
потенціалу інновації та бізнес-плану. 

Лише грант 
Заявники мають бути 
поінформовані про результати 
оцінки залежними експертами 
протягом п’яти місяців після 
закриття конкурсу, а успішні 
заявники отримають грант 
через три місяці. 

Лише грант 
Заявники 
інформуються про 
результати протягом 
одного місяця та 
отримують гранти 
протягом п’яти місяців 

Грант / Власний 
капітал 
Про результат заявники 
дізнаються протягом 
місяця, а гранти 
отримають протягом 
п’яти місяців. Для 
власного капіталу буде 
проведено додатковий 
аудит перед 
отриманням інвестицій 



Крім EIC Accelerator та EIC Pathfinder ( TRL1-3) ЄК пропонує програму EIC 
Transition (TRL4-6), яка, як і EIC Pathfinder, підходить для проривних технологій, які 
ще не готові до EIC Accelerator. Крім того, Європейський інститут технологій (EIT) 
пропонує можливості для малого та середнього бізнесу в рамках своїх Спільнот з 
інноваційних знань (KIСs). Ці великі державно-приватні консорціуми складаються з 
університетів, науково-дослідних інститутів та організацій приватного сектору. KIC 
пропонують можливості в області цифрових технологій, міського транспорту, 
сировини, продуктів харчування, виробництва, здорового клімату та інноваційної 
енергетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструмент EIC Pathfinder Open 

EIC Pathfinder Open підтримує розробку технологій (міждисциплінарна група 
дослідників) на ранніх стадіях (наприклад, різні заходи з низькою готовністю 1–4), 
засновані на проривних дослідженнях з високим ризиком / високою віддачею науки 
до технологій (включаючи “глибокі технології”). Це дослідження повинно закласти 
основу технології, яку ви плануєте. На це будуть спрямовані гранти, які варіюються 
від 3 до 4 мільйонів євро технології, що змінюють «правила гри», що 
стосуватимуться глобальних проблеми та покращити наше життя. 

Перш ніж подавати заявку, ви повинні переконатися, що ваша пропозиція 
відповідає всім наступним ключовим характеристикам: 
 - має довготривалий вплив на економіку і суспільство; 
- має інноваційний та амбіційний прорив у науці та техніці, що забезпечує прогрес 
у напрямку запропонованої технології; 
- підхід та методологія дослідження з високим ризиком / вигодою з конкретними і 
правдоподібними цілями. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDEROPEN-01 

Pathfinder - Десантник 
Дослідження проривних технологій на ранній 
стадії 
Гранти до 3-4 мільйонів євро 
Наступник FET (відкритий і проактивний) 
Перехід - Transition 
Дозрівання технології від підтвердження 
концепції до підтвердження 
Готовність до бізнесу та ринку 
Гранти до 2,5 млн євро 

Акселератор 
Розробка та розширення глибинних 
технологій/проривних інновацій 
стартапами/МСП 
Змішане фінансування (гранти до 2,5 млн 
євро; інвестиції в капітал до 15 млн. євро) 
Наступник інструменту МСП 

• Місія виявляти, розробляти та 
впроваджувати різного роду інновації 
високого ризику 

• Зосередження на прориві, створенні ринку, 
глибинних технологіях 

• Керується Радою EIC з провідних інноваторів 
(підприємців, інвесторів, дослідників, 
екосистеми) 

• Послуги з прискорення бізнесу 
(тренери/наставники, компанії, інвестори, 
екосистема) 

• Проактивне управління (дорожні карти, 
огляди, тощо) з менеджерами програм EIC 

• Відстеження фінансування результатів від 
Horizon (ERC, EIT) та національних програм 



EIC Accelerator підтримує компанії (переважно стартапи та малі та середні 
підприємства) у розширенні високоефективних інновацій з потенціалом створення 
нових ринків або розширення існуючих. EIC Accelerator забезпечує унікальну 
комбінацію фінансування від 0,5 до 17,5 млн. євро та послуг з прискорення бізнесу 
(див. Главу V Робочої програми EIC на 2021 рік). 

EIC Accelerator підтримує пізніші етапи розвитку технологій, а також 
масштабування. Отже, технологічна складова вашої інновації повинна бути 
перевірена та перевірена в лабораторії або в іншому відповідному середовищі 
(наприклад, принаймні з рівнем технологічної готовності 5/6 або вище). 

Половина фінансування відкрита для проривних інновацій у будь-якій галузі, 
495 мільйонів євро призначені для інновацій, що підтримують європейські Green 
Deal, а також цифрові та медичні технології. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01 

 

EIC Transition Open має на меті фінансувати інновації, які виходять за рамки 
експериментальних принципових доказів у лабораторії.  

EIC Transition Open є подвійним: він підтримує як дозрівання та тестування нових 
технологій, так і розробку бізнес-моделі та бізнес-моделі для майбутньої 
комерціалізації інновацій. 

Цілями EIC Transition є розвиток як технології, так і бізнес-ідеї для підвищення 
технологічності проекту та його готовності до ринку. EIC Transition пропонує своїм 
заявникам надійну підтримку впровадження на ринок технології, яка є ефективною 
для передбачуваного застосування, а також успішну бізнес-модель та бізнес-план 
для її запуску. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-eic-2021-transitionopen-01 

 

 

Шкала рівню технологічної 
готовності 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01


Однією з характерних рис Програми Горизонт Європа є саме залучення до 
проектів як університетів, так і МСП. Крім того, як МСП так і ВНЗ повільно стають 
все більш обізнаними про те, які додаткові можливості розвитку може дати їм таке 
співробітництво. Протягом останніх років у рамках програм фінансування FP7 та 
Горизонт 2020 це призвело до збільшення залученості МСП не лише як учасників, 
а й як координаторів. Іншою мотивацією для МСП, зокрема, є отримання доступу 
до ноу-хау, інтелектуальної власності та інфраструктури ВНЗ. 

І, все ж таки, залишаються деякі проблеми. По-перше, обов’язкова умова 
залучення як університетів, так і МСП часто призводить до того, що університети 
просять МСП приєднатися, не повідомляючи їм, що саме передбачає їх участь у 
проекті, що фінансує ЄС. Існують зобов’язання, про які МСП не усвідомлюють, 
починаючи від прав інтелектуальної власності, правових умов участі, 
адміністрування, вимог до звітності. МСП повинні усвідомлювати принцип 
дотримування відкритих даних і відкритої науки в проектах, що фінансуються ЄС. 
Внутрішню комунікацію щодо цих принципів слід узгоджувати на самому початку 
співпраці. Крім цього, МСП також повинні мати комерційний план, знати, що може 
принести їм співпраця, володіти англійською мовою, володіти навичками 
менеджменту та розуміти загальні принципи діяльності в рамках проєктів які 
фінансуються ЄС.   

Новий EIC Accelerator (офіційна робоча програма WP-EIC.pdf (efmc.eu)) у 
Програмі Горизонт Європа пропонує великі можливості для глибокотехнологічних 
МСП. Очікується, що конкуренція за гранти ЄС за цією схемою буде жорсткою, 
навіть незважаючи на те, що цільова аудиторія для участі у конкурсах EIC 
Accelerator є вузько визначеною, це саме глибокотехнологічні МСП, що створюють 
ринок. Але не кожен МСП знаходиться на рівні технологічної готовності (TRL), 
необхідному для фінансування EIC Accelerator, і не кожен МСП працює над 
проривними технологіями, що створюють ринок. Початківцям, малим і середнім 
підприємствам слід ретельно подумати, чи є EIC Accelerator правильним 
інструментом для них. Його спрощений процес подання заявок, поєднання 
відкритих і стратегічних конкурсів, а також поєднання гранту ЄС та так званого 
«терпеливого» капіталу роблять його дуже привабливим. Але необхідно чітко 
усвідомлювати рівень технологічної готовності вашого передбачуваного проекту. 
Щоб отримати право на фінансування EIC Accelerator, стартапи та МСП повинні 
мати проєкти принаймні на рівнях технологічної готовності TRL5-TRL6. Це означає, 
що технологія повинна бути підтверджена або продемонстрована в 
(промисловому) середовищі. Проекти з нижчим TRL не матимуть права на 
фінансування в рамках EIC Accelerator. Але у той час як Європейська інноваційна 
рада матиме бюджет у 10 мільярдів євро, більша частина бюджету Горизонт 
Європа у розмірі 85 мільярдів євро буде доступна в рамках інших конкурсів 
Горизонт Європа, відкритих для участі МСП. Загалом Горизонт Європа 
спрямований на те, щоб допомогти досягти пріоритетів політики ЄС. Зокрема це 
всебічна підтримка розвитку технологій у галузі:  штучного інтелекту, обробки 
даних та робототехніки, кіберзахисту, цифрова, ресурсоефективна та стійка 
промисловість та дослідження та інновації щодо технологій підтримки здоров'я. 
Відповідна тематика згрупована в шість кластерів у рамках Блоку II «Глобальні 



виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» з сотнями 
конкурсів, які будуть відкриватися кожні два року. З тематикою конкурсів на 2021-
2022 роки можна ознайомитися на Порталі фінансування та 
тендерівhttps://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon. Тут ви можете знайти 
ідеальну тематику для вашого стартапу чи малого та середнього бізнесу. 

 

 

Європейський інститут інновацій і 
технологій (EIT) — це орган ЄС, створений 
Європейським Союзом у 2008 році для 
посилення інноваційної політики ЄС. EIT є 
невід’ємною частиною Програми Горизонт 
Європа. Європейський інститут інновацій і 
технологій (EIT) є незалежним органом ЄС.  

Щоб посилити здатність Європи до 
інновацій, необхідні дії для подолання фрагментованого європейського 
інноваційного ландшафту. Ось тут на допомогу приходить EIT, який грає передову 
роль у посиленні сталого зростання в Європі та створенні робочих місць шляхом 
зміцнення інноваційного потенціалу Європи.  

EIT – це унікальна ініціатива ЄС, яка стимулює інновації по всій Європі, 
об’єднуючи організації з бізнесу, освіти та досліджень та знаходить інноваційні 
рішення для вирішення нагальних глобальних проблем для створення, співпраці 
та інновацій. 

EIT підтримує розвиток динамічного, довгострокового європейського партнерства 
між провідними компаніями, науково-дослідними лабораторіями та вищою освітою, 
так званий «трикутник знань», щоб сформувати динамічні транскордонні 
партнерства – EIT Innovation Communities. 

Ці партнерства називаються спільнотами знань та інновацій EIT, і кожне з них 
присвячено пошуку рішень для певних глобальних проблем, від зміни клімату та 
сталої енергії до здорового способу життя та їжі.  



 

Об’єднуючи понад 2900 партнерів, EIT є найбільшою інноваційною екосистемою в 
Європі яка пропонує широкий спектр інноваційної та підприємницької діяльності: 
освітні курси, для розвитку технічних та підприємницьких навичок, індивідуальні 
послуги зі створення та прискорення бізнесу та дослідницькі проекти, орієнтовані 
на інновації. Це виносить на ринок нові ідеї та рішення, перетворює студентів на 
підприємців і, головне, забезпечує інновації. 

Головна мета EIT  «...полягає в тому, щоб стати провідною європейською 
ініціативою, яка надає новаторам і підприємцям можливості розробляти рішення 
світового класу для вирішення суспільних проблем, а також створює зростання та 
кваліфіковані робочі місця». 

Місія полягає в тому, щоб підвищити: 

• конкурентоспроможність Європи, її стійке економічне зростання та 
створення робочих місць шляхом сприяння та зміцнення співпраці між 
провідними діловими, освітніми та дослідницькими організаціями. 

• потужність інновацій та підприємництва в Європі шляхом створення 
середовища для процвітання креативних та інноваційних думок. 

• інновації через інтеграцію. 

Детальніше про EIT: , https://eit.europa.eu/ https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-
 eit-communities

Конкурси EIT: https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities


Джерело інформації 

https://unite4horizon.eu/expert-voices-applying-for-european-funding-as-hei-sme-
consortia/ 

https://eic.ec.europa.eu/index_en 

Робоча програма WP EIC https://eic.ec.europa.eu/about-european-innovation-
council_en 

 https://eit.europa.eu/

Джерело зображень: вільний доступ https://www.google.com/ 
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