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Дедлайн: 23 вересня 2021 р.

Safe- and sustainable-by-design polymeric materials
Безпечні та стійкі за конструкцією полімерні матеріали
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021RESILIENCE-01-11
 Цільовий підрозділ / Destination: «Підвищена автономія в ключових стратегічних
ланцюжках створення вартості заради забезпечення стійкої промисловості» /
Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах четвертого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Цифрові технології, індустрія та космос» /
Digital, industry and space).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Завданням конкурсу є
здійснення внеску у зміну способу виробництва, використання та утилізації пластмаси
на більш екологічно стійкий та вигідний для економіки та суспільства. Станом на
сьогоднішній день Європа щорічно продукує близько 25 мільйонів тон пластикових
відходів, з яких переробляється менше ніж 30%. Крім того, до ризиків сучасного
виробництва, використання та утилізації пластику належить викид небезпечних
хімічних речовин, який може призвести до погіршення стану навколишнього
середовища та здоров’я населення. Таким чином, досягнення спільного розуміння та
забезпечення переходу на безпечні та стійкі за конструкцією матеріали, включаючи
пластмаси, є невідкладною потребою європейського суспільства.
Цей конкурс проєктів відповідає трьом ключовим стратегічним орієнтаціям
Стратегічного плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:
 (С) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
систем будівництва;
 (А) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
 (D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського
суспільства, що буде готове реагувати на загрози та катастрофи, усувати проблеми
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нерівності та забезпечувати високоякісне медичне обслуговування, а також
розширювати можливості громадян в сфері екологічних та цифрових переходів.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Темою конкурсу є
полімерні матеріали, які, завдяки своїй багатофункціональності, мають широкий
діапазон застосування: від легкої промисловості до будівництва та аерокосмічної
галузі. Проєктні заявки мають бути зосереджені на таких аспектах полімерної індустрії:
 Проєктування та розробка нових полімерних систем, що підлягатимуть вторинній
переробці, на заміну або для вдосконалення сучасних полімерів, переробка яких є
проблематичною (наприклад, полівінілхлорид, термореактивний пластик,
багатокомпонентні полімери тощо);
 Проєктування та розробка безпечніших пластмас, що будуть менш залежні від
потенційно шкідливих добавок – зокрема від пластифікаторів. Запропонований
підхід має призвести до зменшення шкідливого впливу полімерної індустрії на
навколишнє середовище та здоров’я населення, а також забезпечити підвищення
чистоти вторинної сировини та, відповідно, покращення якості переробленого
пластику без втрати оптимальних властивостей та функціональності матеріалу;
 Проведення інвентаризації добавок, що присутні у пластмасах, із визначенням
їхніх функцій та ступенів токсичності;
 Інтеграція аспектів безпечного та стійкого проєктування у новітні полімерні
матеріали, вироби та процеси протягом всього життєвого циклу – включаючи
аспекти безпеки (нетоксичності), циклічності та функціональності.
Проєктні дії та підходи, що пропонуються в межах заявок, мають охоплювати як
розгляд конкретних проблем досліджуваних видів пластмас, так і розробку загального
набору найкращих практик, які стосуватимуться широкого спектру стійких та
безпечних за конструкцією полімерів. Проєктні заявки мають передбачати взаємодію
всіх учасників ланцюга створення вартості, від представників хімічної та сировинної
промисловості до розробників рецептур, переробників та регуляторів. В межах
проєкту дослідженню також підлягають перетини між законодавством в галузі
хімічного виробництва та законодавством в галузі поводження з відходами.
Для проєктів цього конкурсу визначено такі очікувані результати:
 Полімери, що за своєю конструкцією та властивостями будуть придатними до
вторинної переробки, та зможуть замінити сучасні полімери, переробка яких є
проблематичною;
 Безпечніші (менш токсичні) пластмаси, що будуть менш залежні від потенційно
шкідливих добавок;
 Зменшення шкідливого впливу, який здійснюють на навколишнє середовище
полімери на кінцевому етапі експлуатації, шляхом підвищення їхньої придатності до
вторинної переробки та / або зменшення їхньої залежності від потенційно
шкідливих добавок;
 Внесок у розробку критеріїв та керівних принципів безпеки та стійкості матеріалів за
конструкцією, а також застосування цих критеріїв та принципів до полімерів;
 Визначення пріоритетів заміни одних полімерних добавок іншими;
 Нові технології та можливості розвитку бізнесу для переробної промисловості в ЄС.
Проєктні заявки, що подаються на конкурс, мають містити бізнес-кейс (business-case)
та стратегію використання (exploitation strategy), що підготовані у відповідності до
вимог Робочої програми в цільовому підрозділі «Підвищена автономія в ключових
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стратегічних ланцюжках створення вартості заради забезпечення стійкої
промисловості» / Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
(див. вимоги на стор. 93 Робочої програми четвертого кластеру «Цифрові технології,
індустрія та космос» на 2021-2022 рр. за посиланням).
Обов’язковою вимогою є використання в проєкті відповідного досвіду, що був
отриманий в ході виконання інших європейських ініціатив, а також гармонізація дій із
виконавцями інших проєктів програми «Горизонт Європа», що також присвячені
тематиці безпечних та стійких за конструкцією матеріалів (зокрема проєктів конкурсу
HORIZON-CL4-RESILIENCE-2021-01-08).
Рівень готовності технологій, що передбачений для проєктів цього конкурсу: від TRL3
на початку реалізації проєкту до TRL5 за результатами проєкту.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів,
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країнічлені ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих
країн можна розміщений за посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду
між рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники
країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі,
представники України – також допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як
асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, що
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі від 4 до 5 млн.
Євро (грант покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу
становить 19 млн. Євро. В межах конкурсу буде підтримано 5 проєктних пропозицій.
 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор
консорціуму. Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 23 вересня 2021
року (до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
Робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр. (посилання – див. стор. 115-117).
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Дедлайн: 23 вересня 2021 р.
Laser-based technologies for green manufacturing
Лазерні технології для зеленого виробництва
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021TWIN-TRANSITION-01-03
 Цільовий підрозділ / Destination: «Кліматично-нейтральне, циркулярне та
цифровізоване виробництво» / Climate neutral, circular and digitised production
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах четвертого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Цифрові технології, індустрія та космос» /
Digital, industry and space). Спільними координаторами конкурсу є два співпрограмні
європейські партнерства: «Європейське партнерство ‘Виготовлено в Європі’»
(European Partnership “Made in Europe”) і «Європейське партнерство з фотоніки»
(European Partnership for Photonics).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною метою цього
конкурсу – як і решти конкурсів, що включені у підрозділ «Кліматично-нейтральне,
циркулярне та цифровізоване виробництво» – є прискорення процесів «зеленого» та
цифрового переходу європейської промисловості, що зумовлені виконанням нової
стратегії ЄС «Європейський зелений курс». Конкурси вказаного підрозділу спрямовані
на досягнення Європою світового лідерства в побудові чистих та кліматичнонейтральних промислових ланцюгів, а також в забезпеченні циркулярності економіки
та кліматичної нейтральності цифрових систем та інфраструктур. Ця ціль має бути
реалізована шляхом розробки та цифровізації інноваційних процесів виробництва,
створення нових бізнес-моделей, використання стійких за конструкцією новітніх
матеріалів та впровадження технологій, які передбачають декарбонізацію всіх
секторів європейської промисловості.
Цей конкурс проєктів відповідає трьом ключовим стратегічним орієнтаціям
Стратегічного плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:
 (С) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
систем будівництва;
 (А) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
6



«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
(D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського
суспільства, що буде готове реагувати на загрози та катастрофи, усувати проблеми
нерівності та забезпечувати високоякісне медичне обслуговування, а також
розширювати можливості громадян в сфері екологічних та цифрових переходів.

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти мають
бути спрямовані на досягнення таких очікуваних результатів:
 Зміцнення позиції європейської промисловості як світового лідера в сфері гнучкого
зеленого виробництва шляхом застосування лазерних технологій;
 Підвищення гнучкості промислового виробництва шляхом забезпечення
універсальності виробничих процесів, простоти їхньої реконфігурації та
ефективності управління ними через обмін даними;
 Підвищення екологічної стійкості промислового виробництва з орієнтацією на
мінімізацію виробничих похибок та 30-відсоткове зменшення споживання ресурсів
порівняно із сучасним станом речей.
Темою конкурсу є лазерні технології, що застосовуються у фрезуванні, точінні,
шліфуванні, лазерній обробці поверхонь, спіканні, формуванні та адитивному
виробництві. Проєктні пропозиції, що беруть участь в конкурсі, повинні мати на меті
інтеграцію сучасних потужних настроюваних лазерів, датчиків якості та систем
моніторингу в реальному часі у передові виробничі інструменти та інструменти
відновлювального виробництва.
До проблем, що потребують подальшого дослідження у вказаній галузі, відносяться,
зокрема: проблема передачі лазерного випромінювання середньої, дуже високої та
максимальної потужності без втрат та спотворень – включаючи передачу
випромінювання в ультрафіолетовому, середньому та далекому інфрачервоному
спектральному діапазоні; проблема потужних оптоволокон; проблема
програмованого наведення променів; проблема максимальної позиційної гнучкості;
проблема вільного вибору розподілу енергії; проблема швидкого кількісного
зворотного зв’язку; та проблема високопродуктивних систем розподілу променів із
субмікронною роздільною здатністю. Крім того, додаткового дослідження потребує
проблема інтеграції датчиків якості у виробництво, що ґрунтується на лазерних
технологіях. Такі датчики продукують велику кількість даних, які, в свою чергу,
потребують спеціальної обробки сигналів. А отже, існує потреба розробки граничних
пристроїв із алгоритмами самонавчання, які змогли б впоратися із відповідними
обчислювальними завданнями за час, що потрібен для реагування системі управління
зі зворотним зв’язком.
Проєктні консорціуми повинні включати науково-дослідні інститути, постачальників
технологій та користувачів. Консорціуми мають продемонструвати переваги
запропонованих ними технологій на щонайменше трьох прикладах використання.
Проєктні заявки, що подаються на конкурс, мають містити бізнес-кейс (business-case)
та стратегію використання (exploitation strategy), що підготовані у відповідності до
вимог Робочої програми в цільовому підрозділі «Кліматично-нейтральне, циркулярне
та цифровізоване виробництво» / Climate neutral, circular and digitised production
(див. вимоги на стор. 22 Робочої програми четвертого кластеру «Цифрові технології,
індустрія та космос» на 2021-2022 рр. за посиланням).
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Дослідження повинні спиратися на вже наявні стандарти або пропонувати зміни для
вдосконалення стандартизації. В заявці слід торкнутися питання інтероперабельності в
обмінах даними. Крім того, заявка повинна містити стратегію розвитку навичок для
цільових груп проєкту (там, де це доречно, слід вказати відповідних соціальних
партнерів, яких стосується стратегія).
Всі проєкти, що будуть профінансовані в межах цього конкурсу, мають спиратися на
результати вже реалізованих проєктів (або таких, що реалізуються), виконуватись у
співпраці з наявними проєктами та бути спрямованими на досягнення синергії з
іншими загальноєвропейськими, національними або регіональними ініціативами,
програмами та платформами фінансування, чиї цілі відповідають цілям цього
конкурсу.
Рівень готовності технологій, що передбачений для проєктів цього конкурсу: від TRL34 на початку реалізації проєкту до TRL6 за результатами проєкту.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів,
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країнічлені ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих
країн можна розміщений за посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду
між рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники
країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі,
представники України – також допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як
асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, що
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі від 5 до 7 млн.
Євро (грант покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу
становить 26 млн. Євро. В межах конкурсу будуть підтримані 4 проєктні пропозиції.
 Як взяти участь у конкурсі? – Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі
приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії
Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає
організація-координатор консорціуму. Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 23 вересня 2021
року (до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
Робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр. (посилання – див. стор. 29-30).
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Дедлайн: 23 вересня 2021 р.

Identifying future availability of secondary raw materials
Визначення доступності вторинних сировинних матеріалів в майбутньому
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021RESILIENCE-01-03
 Цільовий підрозділ / Destination: «Розширення ступеня автономії у ключових
стратегічних виробничо-збутових ланцюгах стійкої промисловості» / Increased
autonomy in key strategic value chains for resilient industry.
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс організований Європейською комісією в
межах нової рамкової дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» за
четвертим кластером «Цифрові технології, індустрія та космос» (Digital, industry &
space).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Конкурс оголошено в
межах цільового підрозділу «Розширення ступеня автономії у ключових стратегічних
виробничо-збутових ланцюгах стійкої промисловості». Проєктні пропозиції за цим
напрямом повинні сприяти досягненню лідерських позицій в промисловості та
розширенню ступеня автономії в ключових стратегічних виробничо-збутових ланцюгах
із безпекою постачання сировинних матеріалів завдяки проривним технологіям у
галузях промислових союзів; динамічних, промислових, інноваційних екосистем та
новітніх рішень щодо ресурсо- та енергоефективності; ефективне повторне
використання та переробка, а також екологічне первинне виробництво сировинних
матеріалів, в тому числі критичних сировинних матеріалів; та лідерські позиції в
круговій економіці. Відповідно до Стратегічного плану програми «Горизонт Європа»
на 2021-2024 рр., цей напрям передбачає підтримку наступних ключових стратегічних
орієнтацій:






(C) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
систем будівництва;
(A) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
(D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського
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суспільства, готового до реагування на загрози та катастрофи, усунення проблеми
нерівності та забезпечення високоякісного медичного обслуговування, а також
розширення можливостей громадян в сфері екологічних та цифрових переходів.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Результати проєктів
повинні сприяти досягненню таких цілей:


покращити базу знань ЄС та третіх країн стосовно вторинних сировинних
матеріалів;



сприяти використанню даних Рамкової класифікації ресурсів Організації
Об’єднаних Націй щодо антропогенних ресурсів, схваленої у 2018 році;



сприяти та пришвидшити розвиток комерційного використання проєктів ЄС, які
стосуються відновлення вторинних ресурсів ЄС;



підтримувати виявлення ключових факторів, які впливають на розробку проєктів
по відновленню; розробити звіти стосовно майбутніх тенденцій на ринках
сировинних матеріалів (ці тенденції повинні бути пов’язані зі зміною попиту,
зумовленою переходом до низьковуглецевої та кругової економіки);



сприяти визначенню проблем, пов’язних із попитом та пропозицією щодо
постачання вторинних сировинних матеріалів в майбутньому;



Розповсюдження та використання результатів проєкту, орієнтоване на установи
ЄС, країни-члени ЄС та галузі промисловості, які займаються сировинними
матеріалами.
Проєкт повинен ґрунтуватися на та, водночас, сприяти подальшій роботі експертної
групи Європейської економічної комісії ООН та Рамковій класифікації ресурсів
Організації Об’єднаних Націй щодо антропогенних ресурсів, а також на проєкті
«PROSUM» в межах програми «Горизонт 2020», який стосувався збору даних та
інформації щодо вторинних сировинних ресурсів. Особливу увагу проєкт має
приділяти критичним сировинним матеріалам: відпрацьовані акумулятори та
батарейки, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, відходи
гірничовидобувної промисловості, будівельні відходи. Проєкт також повинен сприяти
підвищенню рівня усвідомленості відповідних зовнішніх стейкхолдерів та широкого
загалу в ЄС та в країнах партнерів по проєкту поза ЄС щодо важливості сировинних
матеріалів для суспільства, проблем, пов’язаних з їх постачанням в ЄС, та варіантами
вирішення цих проблем. Інтеграція гендерного виміру з дослідницьким та
інноваційним компонентом не є обов’язковою вимогою до проєктів в межах цього
конкурсу.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми у
складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, університети, МСП, стартапи
тощо), серед яких принаймні одна має бути зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта –
в країнах-членах ЄС або країнах, що матимуть асоційований статус в програмі
«Горизонт Європа» (попередній список асоційованих країн можна розміщений за
посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду між рамковими програмами
«Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники країн, що мали асоційований
статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі, представники України – також
допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктної пропозиції, що
переможе в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 13,5 млн. Євро
(грант покриває до 100% проєктних витрат).
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 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор
консорціуму (або єдина організація-заявник). Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 30 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 23 вересня 2021
року (до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр (посилання – див. стор. 99-101).
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Дедлайн: 21 жовтня 2021 р.

eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact
Етика, інтероперабельність та вплив технологій розширеної реальності
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: CSA (Coordination and Support Actions / Дії з координації та
підтримки)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021HUMAN-01-28
 Цільовий підрозділ / Destination: «Людиноорієнтований та етичний розвиток
цифрових та промислових технологій» / A human-centred and ethical development of
digital and industrial technologies
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах четвертого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Цифрові технології, індустрія та космос» /
Digital, industry and space).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Цей конкурс проєктів
входить до низки європейських ініціатив, що спрямовані на сприяння
людиноорієнтованому та етичному розвитку цифрових та промислових технологій
шляхом забезпечення двостороннього залучення розробників та кінцевих
користувачів в процес технологічного розвитку, вдосконалення професійних знань,
умінь та навичок працівників, а також процес просування суспільних інновацій.
Цей конкурс проєктів відповідає такій ключовій стратегічній орієнтації Стратегічного
плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:
 (D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського
суспільства, що буде готове реагувати на загрози та катастрофи, усувати проблеми
нерівності та забезпечувати високоякісне медичне обслуговування, а також
розширювати можливості громадян в сфері екологічних та цифрових переходів.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти мають
бути спрямовані на досягнення таких очікуваних результатів:
 Створення потужної та конкурентоспроможної екосистеми, в межах якої
європейські компанії відіграватимуть провідну роль у введенні в широке
використання технологій розширеної реальності (eXtended Reality technologies /
XR-технологій), а також у підвищенні загальної обізнаності про такі технології;
 Розширення функціоналу та підвищення якості засобів розширеної реальності, що
поєднуватимуть у собі можливості людино-машинної взаємодії та можливості
реальних, змішаних, доповнених і віртуальних середовищ, враховуючи при цьому
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необхідність етичності, конфіденційності, безпеки та надійності користувацького
досвіду.
Проблематика конкурсу: Водночас із розвитком технологій розширеної реальності та
ростом створюваного ними ефекту занурення з’являються і нові ризики, які стосуються
питань етики, конфіденційності та безпеки. Хоча XR-технології, що вже
використовуються в сучасному світі, мають на меті передусім принесення користі як
окремим людям, так і всьому суспільству – вони також можуть спричинити шкідливі
наслідки для фізичного, емоційного та когнітивного здоров’я користувачів. Крім того,
обсяг та тип інформації про користувачів, що збирається, оброблюється та зберігається
програмними додатками на основі XR-технологій, можуть викликати занепокоєння
щодо конфіденційності та безпеки користувацького досвіду. Ще однією серйозною
проблемою, що пов’язана зі впровадженням в широке використання XR-технологій, є
проблема інтероперабельності та надійності. Відсутність загальноприйнятих
стандартів уповільнює процес розробки таких технологій та збільшує витрати на
проєктування та тестування. В світі вже реалізується кілька ініціатив, що мають на меті
розробку галузевих стандартів XR-технологій на глобальному рівні; проте європейські
гравці недостатньо представлені в цих ініціативах.
Для вирішення цих проблем проєктні пропозиції, що братимуть участь в конкурсі,
мають бути спрямовані на структуризацію та підтримку європейської спільноти
технологій розширеної реальності шляхом реалізації таких завдань:
 Опрацювання відповідальних практик та рекомендацій для розробників
програмних засобів XR-технологій щодо дотримання норм етики, конфіденційності
та користувацької безпеки;
 Визначення загальноєвропейських міжгалузевих нормативів професійної
діяльності в сфері технологій та рішень розширеної реальності. Заохочення
розробників та виробників XR-засобів до дотримання цих нормативів;
 Розробка нових або вдосконалення наявних рейтингових систем, що покликані
підтримувати користувачів у виборі XR-засобів та додатків, які найкраще
відповідають їхнім потребам;
 Збір релевантних доказів, що допоможуть гарантувати дотримання європейської
нормативно-правової бази в сфері захисту особистих даних, із урахуванням
комплексності та специфіки технологій розширеної реальності;
 Сприяння збільшенню впливу європейських гравців на визначення світових
галузевих стандартів XR-технологій, із забезпеченням безпроблемної інтеграції та
інтероперабельності цих технологій з іншими системами, технологіями та
джерелами даних;
 Сприяння формуванню конкурентоспроможної та стабільної екосистеми для
європейської індустрії XR-технологій шляхом зміцнення зв’язків та заохочення
співробітництва між зацікавленими сторонами в цій галузі, включаючи виконавців
проєктів, що фінансуються фондами ЄС.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів,
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країнічлені ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих
країн можна розміщений за посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду
між рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники
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країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі,
представники України – також допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як
асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктної пропозиції, що
переможе в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 2,5 млн. Євро
(грант покриває до 100% проєктних витрат). В межах конкурсу буде підтримана одна
проєктна пропозиція.
 Як взяти участь у конкурсі? – Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі
приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії
Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає
організація-координатор консорціуму. Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 30 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 21 жовтня 2021 року
(до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
Робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр. (посилання – див. стор. 403-404).
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Дедлайн: 21 жовтня 2021 р.

Pushing the limit of robotics cognition
Розширення меж когнітивної спроможності роботів
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021DIGITAL-EMERGING-01-11
 Цільовий підрозділ / Destination: «Цифрові та проривні технології, які є
конкурентоздатними та відповідають цілям Європейського зеленого курсу» / Digital
and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах четвертого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Цифрові технології, індустрія та космос» /
Digital, industry and space). Координатором конкурсу є співпрограмне європейське
партнерство «Європейське партнерство зі штучного інтелекту, даних та
робототехніки» (European Partnership for Artificial Intelligence, Data and Robotics).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною ціллю
конкурсів, що входять до підрозділу «Цифрові та проривні технології, які є
конкурентоздатними та відповідають цілям Європейського зеленого курсу», є
забезпечення відкритої стратегічної автономії Європи в галузі цифрових технологій та
проривних технологій майбутнього шляхом нарощування європейських потужностей в
ключових ланках відповідних ланцюжків поставок, гнучкого реагування на актуальні
потреби ринку та суспільства, та інвестування в ранню підтримку та впровадження у
промисловість нових технологій.
Цей конкурс проєктів відповідає двом ключовим стратегічним орієнтаціям
Стратегічного плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:
 (А) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
 (С) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
систем будівництва.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти мають
бути спрямовані на досягнення такого очікуваного результату (обов’язково):
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Закладення фундаменту для створення нового покоління роботів, що
працюватимуть на основі штучного інтелекту. Наділення роботів штучним
інтелектом вищого рівня дозволить їм глибше сприймати та розуміти світ,
представляти інформацію в зрозумілій семантичній формі, а отже, володіти
ширшим та потужнішим фукнціоналом, ніж дотепер. Завдяки ШІ автономні роботи
наступного покоління будуть здатні працювати з обмеженим наглядом або взагалі
без нагляду людини, а інтерактивні роботи – продуктивніше допомагати людям,
спираючись на свої когнітивні, соціальні та фізичні здатності, що будуть
вдосконалені з погляду спроможності до інтуїції, безпеки та ефективності.
Крім того, в залежності від їхньої тематичної спрямованості, проєктні пропозиції
мають бути націлені на досягнення щонайменше одного з таких двох очікуваних
результатів:
 Створення «розумніших» роботів із покращеними технічними та функціональними
можливостями (включаючи комплексні функціональні можливості, як-от
маніпулювання крихкими або динамічними об’єктами, об’єктами неправильної
форми, а також об’єктами, що піддаються деформації; навігація в
неконтрольованих та змінних, або в складних та агресивних середовищах;
безперервна фізична людино-машинна взаємодія тощо) та із підвищеним рівнем
автономності порівняно з теперішнім станом розвитку технологій. Ці
вдосконалення мають відповідати сучасним викликам сьогодення та враховувати
вимоги безпеки і надійності;
 Забезпечення безперебійної, безпечної та надійної людино-машинної співпраці
шляхом підвищення реактивної здатності роботів та вдосконалення людиномашинного взаєморозуміння, а також автоматизована адаптація роботів в
напрямку людиноорієнтованості.
Проєктні пропозиції, що братимуть участь в конкурсі, мають бути спрямовані на
розробку технологій та систем, що суттєво покращать когнітивні спроможності роботів
та дозволять їм ефективніше взаємодіяти з людьми, а також досягти вищого рівня
автономності порівняно з теперішнім станом розвитку технологій.
В проєктних заявках пропонується розглянути, зокрема, такі проблеми (визначення
проблематики здійснюється відповідно до тематики заявки):
 Розробка нових та вдосконалення наявних високоефективних технологій, що
спрямовані на розширення меж спроможності роботів до сприйняття інформації,
когніції (пізнання), взаємодії з людиною та автономної діяльності. Розробка нових
та вдосконалення наявних інструментів для проєктування та налаштування роботів
і роботизованих систем, які покликані прискорити процес інтеграції і скоротити
час, що необхідний для розгортання роботизованих рішень. Для розгляду цієї
проблеми слід взяти до уваги питання модульності та компонувальності
технологічних рішень в широкому спектрі сценаріїв використання;
 Врахування аспектів надійності, конфіденційності, безпеки та етики технологій
протягом всього процесу їх розробки, починаючи від етапу проєктування;
 Розробка засобів робототехніки, що будуть автономними протягом всього
життєвого циклу, а також будуть здатні адаптуватися та реагувати на нові ситуації.
В довгостроковій перспективі – сприяння розвитку роботів, що діятимуть на основі
ШІ та водночас демонструватимуть спроможність до моніторингу, навчання,
планування та самовдосконалення в складних середовищах протягом довгих
проміжків часу. За потреби для розгляду цієї проблеми можна використовувати
інструменти імітаційного моделювання;
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Підвищення рівня прийняття робототехніки шляхом застосування
людиноорієнтованих, вдосконалених моделей поведінки, складних моделей
планування та мультидисциплінарних підходів (включаючи залучення
соціогуманітарного сектору) у вирішенні питань людино-машинної взаємодії, а
також шляхом залучення кінцевих споживачів до проєктування технологічних
рішень, що пов’язані з людино-машинною взаємодією. У випадках, де це є
доречним, в проєктну заявку слід включити аналіз гендерного та
міжсекторального вимірів проєкту;
 Розширення можливостей в галузі робототехніки шляхом розвитку та інтеграції
високоефективних технологій, що зроблять фізичну взаємодію роботів з людьми
та з навколишнім середовищем більш безпечною та продуктивною. Зокрема, слід
приділити увагу таким напрямам технологій: - - інтуїтивні та адаптивні інтерфейси
людино-машинної взаємодії;
- інтеграція спроможності роботів до сприйняття інформації з природнім та
штучним інтелектом;
- спроможність роботів до фізичної взаємодії з їхніми середовищами,
користувачами та оточуючими людьми в стабільний, надійний та безпечний
спосіб;
- розробка передових засобів управління, що повністю інтегруватимуть людину в
цикл виконання завдання роботом;
- розробка передових засобів управління, що забезпечуватимуть виконання
роботами маніпуляцій, допоміжних завдань та переміщень в гнучкий та безпечний
спосіб в різнотипних середовищах (включаючи ґрунт, повітря, воду, космічний
простір, середовища in-vivo, а також складні та агресивні середовища: корозійні,
вибухонебезпечні, ядерні, середовища з екстремальними показниками тиску та
температури тощо) і загалом покращать ефективність застосування роботів;
- енергетична автономність та стійкість засобів робототехніки в умовах
обмеженого функціонування систем зв’язку та в польових умовах.
Проєктні пропозиції можуть бути зосереджені на одному з двох основних напрямів
досліджень:
1. підвищення рівня автономності роботів ї зменшення їхньої залежності від
нагляду з боку людини АБО:
2. вдосконалення людинно-машинної взаємодії.
Детальніші вимоги щодо змісту кожного з цих двох типів проєктних пропозицій можна
знайти в описі конкурсу за посиланням.
В межах кожного проєкту ефективність технологій, що будуть запропоновані авторами
з метою вдосконалення когнітивних спроможностей роботів, мають бути
продемонстровані на щонайменше трьох реальних прикладах використання, опис
кожного з яких включатиме виміри функціональних показників та потенційну додану
вартість пропонованих заходів із вдосконалення. Науково-технічна ефективність
виконання проєкту повинна оцінюватися за допомогою системи якісних та кількісних
показників ефективності (КПЕ), демонстраторів, бенчмаркінгу та відповідних методів
моніторингу прогресу.
У всіх випадках, де це виявляється можливим, проєктні пропозиції повинні спиратися
на результати вже виконаних проєктів, що наявні в загальному доступі. Також
рекомендується співпраця з мережами Цифрових інноваційних хабів (DIH) – зокрема
тих, чия діяльність стосується галузей робототехніки, науки про дані та штучного
інтелекту. В роботі над проєктами слід використовувати ресурси загальнодоступних
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європейських цифрових платформ, зокрема платформ AI-on-Demand (посилання),
Digital Industrial Platform for Robotics (посилання), Big Data Europe (посилання) та ін., а
також розміщувати інформаційні результати проєктів на цих платформах після їх
виконання. Крім того, всі проєктні пропозиції повинні враховувати напрацьовані
Європейською комісією Етичні рекомендації щодо надійності ШІ (посилання).
Рівень готовності технологій, що передбачений для проєктів цього конкурсу: від TRL23 на початку реалізації проєкту до TRL4-5 за результатами проєкту.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів,
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країнічлені ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих
країн можна розміщений за посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду
між рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники
країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі,
представники України – також допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як
асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, що
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 5 млн. Євро
(грант покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу становить
44,5 млн. Євро. В межах конкурсу буде підтримано 9 проєктних пропозицій.
 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор
консорціуму. Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 21 жовтня 2021 року
(до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
Робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр. (посилання – див. стор. 230-233).
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Дедлайн: 21 жовтня 2021 р.
Workforce skills for industry 5.0
Професійні навички працівників для Індустрії 5.0
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021HUMAN-01-26.
 Цільовий підрозділ / Destination: «Людиноорієнтований та етичний розвиток
цифрових та промислових технологій» / A human-centred and ethical development of
digital and industrial technologies
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах четвертого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Цифрові технології, індустрія та космос»).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Оскільки Європа
рухається в напрямку до більш екологічної, цифрової та стійкої економіки і
суспільства, потреба покращення та адаптації навичок, знань та компетентностей стає
все більш важливою. Досягнення в сфері розвитку цифрових та високоефективних
технологій мають всі можливості для зміцнення соціальної інтеграції, розвитку
програм підвищення кваліфікації та забезпечення двосторонньої взаємодії із
суспільством стосовно розробки технологій. Проєкти за цим напрямом
підтримуватимуть цілі ЄС щодо інклюзії, людиноорієнтованого підходу до розробки
технологій (що відповідає європейським суспільним та етичним цінностям) та сталості.
Ці проєкти надалі сприятимуть вирішенню питань, з якими зіштовхується європейська
промисловість.
Цей конкурс проєктів відповідає такій ключовій стратегічній орієнтації Стратегічного
плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:
 (D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського
суспільства, готового до реагування на загрози та катастрофи, усунення проблеми
нерівності та забезпечення високоякісного медичного обслуговування, а також
розширення можливостей громадян в сфері екологічних та цифрових переходів.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Результати проєктів
повинні сприяти досягненню таких цілей:
 кількісна та якісна оцінка характеру перетворень робочих місць в контексті
четвертої промислової революції. Створення «Платформи Індустрії 5.0» для
майбутніх кваліфікаційних вимог, що покращить критичне розуміння «чорної
скриньки» створення нових робочих місць;
 керівництва та рекомендації, в тому числі можливості для нових систем навчання
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та підготовки для директивних органів, юридичних та фізичних осіб, що сприятиме
зменшенню прогалин у навичках, подоланню можливих наслідків безробіття,
розвитку промислової конкурентоздатності та підвищенню рівня інклюзії.
Проєкти досліджуватимуть соціальні та економічні наслідки, спричинені появою нових
проривних технологій (штучний інтелект та машинне навчання, великі дані, Інтернет
речей, 5G тощо), автоматизацією та діджиталізацією для ринку праці та бізнес
моделей. В проєкті необхідно дослідити декілька напрямів: характер роботи та
навичків, в тому числі наслідки спалаху пандемії COVID-19, продуктивність праці,
працевлаштування та мобільність, якість та нові форми роботи, виробничо-збутові
ланцюги, моделі управління та організації, гендерні аспекти, характеристики робочого
місця та соціально-демографічні характеристики, територіальні структури. Проєктні
пропозиції прогнозуватимуть домінуючі тенденції у створенні робочих місць та
навички роботи, які будуть необхідні у майбутньому.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми у
складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, університети, МСП, стартапи
тощо), серед яких принаймні одна має бути зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта –
в країнах-членах ЄС або країнах, що матимуть асоційований статус в програмі «Горизонт
Європа» (попередній список асоційованих країн можна розміщений за посиланням). В
2021 році, в умовах перехідного періоду між рамковими програмами «Горизонт 2020»
та «Горизонт Європа», представники країн, що мали асоційований статус в програмі
«Горизонт 2020» -- в тому числі, представники України – також допускаються до участі
в програмі «Горизонт Європа» як асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктної пропозиції, що
переможе в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 5 млн. Євро
(грант покриває до 100% проєктних витрат).
 Як взяти участь у конкурсі? – Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі
приймаються виключно електронним шляхом, через портал Європейської Комісії
Funding & Tender Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає
організація-координатор консорціуму. Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 21 жовтня 2021 року
(до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр (посилання – див. стор. 415-416).
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Дедлайн: 21 жовтня 2021 р.
Functional electronics for green and circular economy
Функціональна електроніка для «зеленої» та кругової економіки
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021DIGITAL-EMERGING-01-31.
 Цільовий підрозділ / Destination: «Цифрові та проривні технології, які є
конкурентоздатними та відповідають цілям Європейського зеленого курсу» / Digital
and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс організований Європейською комісією в
межах нової рамкової дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» за
четвертим кластером «Цифрові технології, індустрія та космос» (Digital, industry &
space).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Конкурс оголошено в
межах цільового підрозділу «Цифрові та проривні технології, які є
конкурентоздатними та відповідають цілям Європейського зеленого курсу». Проєктні
пропозиції повинні сприяти досягненню відкритої стратегічної автономії та нових
високоефективних технологій в майбутньому завдяки зміцненню потенціалу Європи у
ключових сферах цифрових ланцюжків постачання, що уможливлює термінове
реагування на нагальні потреби, та завдяки інвестиціям у ранні відкриття та
промисловий розвиток нових технологій. Проєкти повинні приділяти особливу увагу
відкритості рішень та результатів, а також прозорості процесу досліджень та
інновацій. Щоб забезпечити надійність та широке застосування результатів, проєкти
повинні підтримувати високі стандарти прозорості та відкритості. Проєкти повинні
гарантувати, що процеси та результати досліджень та інновацій відповідатимуть
потребам, цінностям та очікуванням суспільства згідно з Відповідальними
дослідженнями та інноваціями. Відповідно до Стратегічного плану програми
«Горизонт Європа» на 2021-2024 рр., цей напрям передбачає підтримку наступних
ключових стратегічних орієнтацій:




(A) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
(C) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
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систем будівництва.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Результати проєктів
повинні сприяти досягненню таких цілей:


лідерські позиції Європи у сфері гнучкої, друкованої та органічної промисловості;



розробка нових концептів, проєктів та технологій в галузі електроніки для
підтримки та уможливлення розвитку кругової економіки та сталості;



розробка компонентів та систем нового покоління, які сприятимуть появі
кліматично нейтральних, цифрових рішень для широкого спектру галузей.
Від проєктних пропозицій очікуються приривні рішення щодо розвитку технологій
функціональної електроніки для вирішення проблем, пов’язаних із «зеленими» та
цифровими перетворенями. Проєктним пропозиціям слід зосереджувати головну
увагу на наступні заходи:


розробка нестандартних сучасних процесів для електронних компонентів та систем,
використовуючи різні типи субстратів та інтегруючи їх до різноманітних структур та
матеріалів;



розширення можливостей інтегрування гнучкої та друкованої електроніки до різних
сфер застосування, в тому числі до гібридних інтегральних схем та гнучких систем;



заходи, пов’язані з розробкою нових методів компонентів та систем нового
покоління, враховуючи принципи екологічного проєктування, наприклад рішення
стосовно ефективнішого відновлення, переробки та/або оптимізації використання
ресурсів.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми у
складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, університети, МСП, стартапи
тощо), серед яких принаймні одна має бути зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта –
в країнах-членах ЄС або країнах, що матимуть асоційований статус в програмі
«Горизонт Європа» (попередній список асоційованих країн можна розміщений за
посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду між рамковими програмами
«Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники країн, що мали асоційований
статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі, представники України – також
допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктної пропозиції, що
переможе в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі 3-5 млн. Євро (грант
покриває до 100% проєктних витрат).
 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор
консорціуму (або єдина організація-заявник). Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 30 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 21 жовтня 2021 року
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(до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр (посилання – див. стор. 218-219).
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Дедлайн: 21 жовтня 2021 р.
Technologies and solutions for compliance,
privacy preservation, green and responsible data operations
Технології та рішення для відповідності нормативно-правовим вимогам,
захисту конфіденційності, екологічним та надійним операціям з даними
 Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів
 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії)
 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL4-2021DATA-01-01.
 Цільовий підрозділ / Destination: «Провідні дані та комп’ютерні технології» / World
leading data and computing technologies
 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс організований Європейською комісією в
межах нової рамкової дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» за
четвертим кластером «Цифрові технології, індустрія та космос» (Digital, industry &
space). Спільним організатором конкурсу є європейське партнерство «Європейське
партнерство зі штучного інтелекту, даних та робототехніки» (European Partnership on
Artificial Intelligence, Data and Robotics).
 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Конкурс оголошено в
межах цільового підрозділу «Провідні дані та комп’ютерні технології». Проєктні
пропозиції повинні сприяти безпечній та динамічній економіці завдяки розробкі та
уможливленню розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій та інфраструктур
(в тому числі, космічні технології та дані) нового покоління, що, в свою чергу,
забезпечує європейський єдиний ринок даних з відповідними просторами даних та
надійною екосистемою штучного інтелекту. Проєкти за цим напрямом повинні
сприяти зміцнення інфраструктури даних та забезпеченню доступу до даних для
науки, освіти, бізнесу та органів державного управління в ЄС, що відповідатиме
європейським цінностям та вимогам. Основна увага приділяється енергоефективним
та надійним інфраструктурам даних та супутнім послугам. Відповідно до Стратегічного
плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр., цей напрям передбачає
підтримку наступних ключових стратегічних орієнтацій:




(A) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничозбутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління цифровим та
«зеленим» переходами за допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на
потреби людини;
(C) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою шляхом
24

трансформації їхніх транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також
систем будівництва.
 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Результати проєктів
повинні сприяти досягненню таких цілей:


підвищити ефективність та посилити використання надійних цифрових технологій з
метою задоволення потреб громадян, компаній та адміністративних
органів/громадських організацій стосовно питань конфіденційності особистих
даних, комерційної таємниці та адміністративної конфіденційності, а також
надійних, достовірних та екологічно безпечних (з точки зору енергоспоживання,
викидів парникових газів у атмосферу, ресурсозатратності) операцій з даними.
Технології повинні полегшувати процес обміну та обробки даних відповідно до
чинного законодавства (наприклад, Загальний регламент про захист даних). Технології
та рішення повинні уможливлювати процес безпечного та надійного оперування,
обміну та повторного використання даних в контексті загальних, європейських
просторів даних в різних ситуаціях та сферах застосування. Проєкти також мають
включати поєднання технологічних та соціальних інновацій, технологій та рішень, які
уможливлюють екологічно сталі операції з даними (оптимізуючи, мінімізуючи та
децентралізуючи процеси обробки, передачі та зберігання даних, та уникаючи зайвих
маніпуляцій з даними), а також технології та рішення, які забезпечуватимуть збір та
обробку даних відповідно до принципів штучного інтелекту.
 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми у
складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, університети, МСП, стартапи
тощо), серед яких принаймні одна має бути зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта –
в країнах-членах ЄС або країнах, що матимуть асоційований статус в програмі
«Горизонт Європа» (попередній список асоційованих країн можна розміщений за
посиланням). В 2021 році, в умовах перехідного періоду між рамковими програмами
«Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», представники країн, що мали асоційований
статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому числі, представники України – також
допускаються до участі в програмі «Горизонт Європа» як асоційовані учасники.
 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктної пропозиції, що
переможе в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі 8-11 млн. Євро
(грант покриває до 100% проєктних витрат).
 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender
Opportunities (посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор
консорціуму (або єдина організація-заявник). Заявка складається з двох частин:


Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 30 сторінок.

 Яким є кінцевий термін подання заявки? –Заявку слід подати до 21 жовтня 2021 року
(до 18:00 за київським часом).
 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
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посиланнями:



сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
робоча програма четвертого кластеру «Цифрові технології, індустрія та космос» на
2021-2022 рр (посилання – див. стор. 192-193).
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