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Програма «ГОРИЗОНТ 2020» об’єднує
Рамкову програму з досліджень та інноваційного
розвитку (РП), Рамкову програму
конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та
Європейський інститут інновацій та технологій
(ЕІТ).
Програма сконцентрована на досягненні трьох
головних завдань:
Зробити Європу привабливим місцем для
першокласних науковців;
Сприяти розвитку інноваційності та
конкурентоспроможності європейської
промисловості і бізнесу;
За допомогою науки вирішувати найбільш гострі
питання сучасного європейського суспільства.
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Відповідно до цих завдань, Програма «ГОРИЗОНТ
2020» поділена на три основні напрямки:
Передова наука, яка є відкритою для високоякісних
індивідуальних та командних дослідницьких проектів в
усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
Лідерство у галузях промисловості, в яких
фінансується розробка нових технологій і матеріалів,
включно з ICT та космічні дослідження; крім того, в
межах цього напряму доступні фінансові інструменти
для впровадження інновацій у малому та середньому
бізнесі;
Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких
проектів від поліпшення якості транспорту, їжі,
системи охорони здоров’я та безпеки до питань
європейської ідентичності і культурної спадщини[2].
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Також програма «ГОРИЗОНТ 2020»
робить особливий акцент на таких
сферах:
 Аграрний сектор
 Космічна галузь
 Інновації в малому та середньому
підприємництві
 Біологічні та інформаційні технології
 Обробка даних, перспективні
технології

Технологічний уклад
Технологічний уклад – це комплекс технологічних
процесів, які являють собою цілісність, що
відтворюється, і охоплюють різні галузі й об’єднання
виробництва [1].
Ядром технологічного укладу зазвичай є принципово
нові (радикальні) технології, які створені під впливом
раніше невідомих законів і закономірностей,
винаходів, відкриттів, які докорінно змінюють зміст
різних видів діяльності в суспільстві.
Протягом свого домінування кожен технологічний
уклад проходить чотири фази життєвого циклу:
зародження, монополія, бурхливого зростання і
згасання. Зазвичай життєвий цикл технологічного
укладу становить близько ста років.
В даний час науковці виділяють шість технологічних
укладів і передбачають появу ознак сьомого.

Характеристика технологічних укладів

Місце України
В технологічно розвинутих країнах світу сьогодні домінує виробництво товарів
п’ятого технологічний укладу, який передбачає розвиток таких галузей
промисловості, як: роботобудування, оптиковолоконна промисловість,
електронна промисловість, тощо і з’являються інноваційні підприємства, які
впроваджують технології шостого. В Україні ж в основному домінує третій і
четвертий технологічний уклад на які припадає 58% і 38% продукції відповідно,
на п’ятий технологічний уклад припадає лише 4% продукції, виробництво
товарів шостого технологічного укладу практично відсутнє (0,1%).
Це говорить про те, що в Україні розвиваються в переважній більшості
ресурсоємні і енергозатратні галузі промисловості, що не дозволяє вести
конкурентну боротьбу із технологічно розвиненими країнами за лідируючі позиції
на міжнародному ринку.
Основною причиною такої незадовільної ситуації є в першу чергу недостатнє
фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств, в тому
числі практично відсутня фінансова підтримка інноваційних досліджень
державою. Зокрема, відсоток державного фінансування інноваційної діяльності
протягом останніх десяти років залишався досить незначним у загальній
структурі і не перевищував 4% [4].
Таким чином, технологічні уклади є невід’ємною складовою інноваційного
розвитку економіки як країни в цілому так і окремих підприємств. Нажаль, в
Україні не приділяється необхідна увага розвитку вищих технологічних укладів, а
на підприємствах, які намагаються впроваджувати інновації, використовуються
технологічні уклади нижчих рівнів.
http://www.ukrstat.gov.ua.

Приклади проектів, які були профінансовані
ЄС інвестує 177 млн. євро в нові проекти дослідження
навколишнього середовища
Європейський союз надає 177 млн. євро на
фінансування 31 нового екологічного проекту в рамках
програми Горизонт 2020.
Європейська комісія присудила гранти 31
консорціуму для виконання дослідницьких проектів, серед
яких, зокрема, інноваційні водні дослідження, переробка
відходів, спостереження за Землею, боротьба зі зміною
клімату та природні ресурси. Загалом у нових проектах буде
задіяно понад 550 організацій зі 48 різних країн, у тому числі
25 держав-членів ЄС.
Проекти будуть працювати протягом трьох-чотирьох років і варіюються
від розгортання
лабораторій охорони життєвого навколишнього середовища по всій
Європі для поліпшення
якості повітря в містах до розробки стратегій поводження з відходами
для туристичних міст.
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Більш детальну інформацію про проекти можна отримати з каталогу проектів
за посиланням:
https://ec.europa.eu/research/environment/pdf/research_and_innovation_sc5_proje
cts_2014-2015.pdf.
Ці проекти були відібрані із 625 заявок, поданих у 2015 році.
Новий раунд конкурсних пропозицій буде запущений у жовтні 2016 року.
Посилання: https://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-invests-177-million-newenvironmentprojects?newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_med
ium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_cont
ent=EU%20provides%20%20177%20million%20for%20new%20environment%20pr
ojects%20&lang=en
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