ДІЯЛЬНІСТЬ З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ICT–38–2015:
Побудова міжнародних партнерських відносин та підтримка діалогу із
розвиненими країнами.
Основне завдання:
Надання третім країнам можливості для обговорення спільних інтересів та
надання підтримки у налагодженні зв’язків для подальшої співпраці з досліджень та
інновацій в рамках ІКТ.
Цілі мають два виміри:
- підтримувати діалог між Європейською комісією та країнами-партнерами та
регіонами із високими доходами, та;
- сприяти співпраці із третіми країнами та організаціями з них, які мають
стратегічно високий рівень доходів, в рамках досліджень та розробок ІКТ в
рамках програми ЄС Горизонт 2020 та в рамках відповідних програм для
третіх країн.
Пропозиції повинні охоплювати наступні два аспекти, які можуть включати,
зокрема:
 організація заходів, що синхронізовані із „діалоговими зустрічами”1, з метою
забезпечення своєчасності доручення до та подальше ведення науководослідної роботи
за обраними спільними пріоритетами рівно як і
подальшого майбутнього співробітництва, допомогу в організації
„діалогових зустрічей”, а також поширення інформації про них,
 зміцнення співробітництва в галузі політики і регулювання у сфері ІКТ
шляхом моніторингу цільових Країн/Регіонів та семінарів або будь-якої
іншої відповідної діяльності,
 зміцнення спільних досліджень через налаштування стійких механізми
співпраці або створення платформ між європейськими організаціями та
відповідними провідними організаціями з третіх країн, з метою
встановлення взаємовигідного партнерських відносин, заснованих на
засадах спільної діяльності, заснованої на синергіях, що мають бути
визначені цифровими планами для міжнародних поярків денних Європи
(DAE) та ІКТ стратегіями третіх країн або регіонів,
 зміцнення промислового співробітництва в галузі науково-дослідної
діяльності у сфері ІКТ, зокрема, через покращення співробітництва
Європейських технологічних платформ ІКТ з відповідними асоціаціями
третіх країн,
 Посилення координації на рівні ЄС з горизонтальними інструментами
рамкової програми з метою просування ідеї міжнародного співробітництва
(наприклад, BILAT, ІNCО-NET та ERA-NET Cofund) та відповідних програм
Держав-членів ЄС та асоційованих країн.

Пропозиції мають базуватись на досягненнях у схожих минулих або нинішніх
проектах, в країнах або регіонах, де необхідно, в той же час вони не мають
повторюватись в межах Колу.
Цільові Країни або регіони із високим рівнем доходів:
 Підгрупа 1: Північна Америка (Канада, США);
 Підгрупа 2: Східна Азія/Океанія (Австралія, Японія, Корея, Нова Зеландія,
Сінгапур, Тайвань).
Очікується, що за кожним з цільових напрямів буде виконано один або два
проекти, та що дублювання зусиль буде неможливим (наприклад, якщо більше однієї
заявки або одного регіону, то приоритетною буде заявка, в якій покриваються
додаткові країни або регіони).
Заходи в рамках даних цілей мають бути розкриті в збалансованому
співробітництві із відповідними та високо кваліфікованими установами третіх країн,
включаючи державні установи (науково-дослідні міністерства та агентства третіх
країн), відповідні індустріальні асоціації, академічних партнерів (науково-дослідні
центри або університети).
Вимірювані індикатори результативності мають бути включені (наприклад,
мінімальна кількість заходів, що мають бути організовані, Європейські організації та
індивідууми, яких підтримано у доступі до програм третіх країн, та ін.)
Очікувані результати:
 Посилення стратегічних партнерств із провідними третіми країнами та
регіонами у сферах спільних інтересів та додана вартість у дослідженні
важливих питань,
 Підвищена видимість досліджень та розробок ІКТ ЄС та науково-дослідна
відмінність,
 Підвищити видимості нормативних актів та регулюючих документів ІКТ ЄС,
 Підтримка, що надаються Європейським організаціям та індивідуумам у
доступі до програм третіх країн.
Типи заходів:
Координація та діяльність з підтримки.
Правила, що відносяться до даної тематики висвітлені в кінці даного колу в
Загальних Додатках.

