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Семінар-тренінг: «Від ідеї до проєктної заявки.
Готуємось до нової Програми ЄС Горизонт Європа»
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Розроблення проєктної ідеї.
Перевірка здійсненності проєкту.
Рівні технологічної готовності
Шукаєв С. М.,
Національний контактний пункт України рамкової програми ЄС «Горизонт 2020»
за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології»
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Що ви очікуєте від цього семінару?
1. Отримати чіткий план, як правильно підготувати проєктну
пропозицію(оформлення, джерела з вимогами і т.д.) і чітке
описання процедури подання заявки.
2. Чи можете ви сформувати щось на кшталт чек листу, який є у
експертів, що оцінюють проєкт? Часто буває що цей чек лист
відрізняється тим чи іншим чином від публічних вимог.
3. Критерії відбору проєктів.
4. Перелік та форми документів заявки.
5. Можливості в галузі історичних чи соціально-гуманітарних наук.
6. Є проєктна ідея та декілька учасників з України. Чи можливо за
допомогою НКП знайти учасників для формування проєктного
консорціуму з інших країн?
7. …
Шукаєв С.М.
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Як взяти участь у конкурсі ?

Шукаєв С.М.
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Розроблення
проєктної
ідеї

Перевірка ідеї
на відповідність
Програмі

Шукаєв С.М.
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Визначення
типу
проєкту
Формування
консорціуму,
пошук
координатора
та партнерів

Шукаєв С.М.
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Написання
проєктної
пропозиції

Подання
проєктної заявки
координатором

Шукаєв С.М.
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На думку досвідчених експертів більшість
відмов у фінансуванні проєктних заявок
відбувається з двох причин:

 більше 50% відмов ― через неяскравість
проєктної ідеї
 більше 30% відмов ― через слабкий
склад консорціуму

Шукаєв С.М.
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Розроблення проєктної ідеї

Проблема

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ
Шукаєв С.М.
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Визначаємося з міжнародною програмою
Наука
NATO

Освіта

Мобільність
ERASMUS +

ERASMUS +

Visby

CRDF

…

Horizon Europe

Jean Monnet

Visegradfund

Білатеральні
проекти

Horizon 2020

Fulbright

Рамкові
Програми ЄС
DFG

Інновації

CRDF

DAAD
Eurasia
JSPS

…

…

Eurasia

…

Шукаєв С.М.

Донори

Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів
неприбуткових організацій та соціальнозначущих проектів, є благодійні фонди, які, в
свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів.
Згідно з даними Центру Європейських Фондів
(ЕРО), у США зареєстровано близько 40 тис.
благодійних фондів, в Європі їх кількість
коливається від 80 до 100 тис.

Тип проекту?
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IA
SME
Instrument

RIA
Фундаментальні
дослідження

Аналіз
здійсненності

Дослідження

TRL 1

Основні
принципи
розглянуті

TRL 2

Сформульована
концепція
технології

Валідація
(лаб)

Експерименталь
не
підтвердження

TRL 4

TRL 5

Валідація
технології в
лабораторії

Демонстрація
(масштабна)

Інновація

Розробка

TRL 3

Ланцюг інновацій

TRL 6

Валідація
технології у
відповідному
середовищі

TRL 7

Демонстрація
в
релевантному
середовищі

Комерціалізація

Комерціалізація

TRL 8

Демонстрація
в
операційному
середовищі

TRL 9

Система
Успішне
завершена і
функціонува
підтверджена Шукаєв
ння С.М.
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Розроблення проєктної ідеї
Проєкт – це комплекс заходів, які здійснюються для
досягнення чітко визначених цілей впродовж відведеного
часу і за допомогою призначених на це фінансових
ресурсів (бюджету).
Отже, характерними рисами проєкту, що відрізняють його
від інших видів діяльності є:
▪ орієнтованість на ціль;
▪ визначена тривалість;
▪ неповторність;
▪ високий ступінь складності, що викликає необхідність
координування його заходів;
▪ необхідність залучення визначених фінансових засобів, а
також певних людських, матеріальних та інших ресурсів.
Шукаєв С.М.
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Орієнтованість на ціль
▪ Проєкт має служити досягненню
поставленої мети. Тобто, він є не лише
сукупністю реалізованих заходів,
наприклад, проведеної певної кількості
семінарів.
▪ Надзвичайно важливо, щоб ці заходи
допомагали досягненню конкретної
мети.
Шукаєв С.М.
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Назустріч кліматично-нейтральним та
суспільно-інноваційним містам
LC-GD-1-2-2020

Робоча програма: Н2020, Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін
майбутнього: Дослідження та інновації, спрямовані на підтримку Європейського зеленого курсу
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика

Тип дій

Опис проблематики:
Європейський зелений курс пропонує нову стратегію розвитку, спрямовану на
RIA –
збереження планети для майбутніх поколінь. Встановлюється амбіційна мета - на Дослідницька та
50%-55% скорочення викидів парникових газів до 2030 року. Хоча міста інноваційна
займають лише 2% суші планети, вони споживають понад 65% світової енергії і
діяльність
викликають понад 70% глобальних техногенних викидів CO2. Тому міста повинні
Дата
зіграти вирішальну роль у досягненні цілей Європейського зеленого курсу. ЄК
підтримає їх поступову трансформацію до етапу ефективного запровадження оголошення:
заходів
по
кліматичному
нейтралітету,
зокрема,
технологічних, 22 вересня 2020 р.
нетехнологічних, соціальних інновацій та нових рішень на основі штучного
Дедлайн:
інтелекту. Це означає використання соціальних, фінансових і технологічних 26 січня 2021р.
інновацій, орієнтованих на Європейський зелений курс, для спільного створення,
тестування та впровадження системних, інтегрованих рішень, технологій та
мотиваційних схем для міст, які допоможуть вирішити питання щодо
найбільших джерел забруднення у містах та мегаполісах. Детальніше з Шукаєв С.М.
умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.
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Визначена тривалість
Проєкт становить замкнену в часі цілісність. Він
має визначену дату початку, визначений період
тривалості, а отже — й визначену дату
закінчення. Заплановану мету слід досягти
впродовж відведеного на це часу.
У міжнародних проєктах дуже суворо підходять
до питання дотримання строків.

Якщо встановлено, що дата завершення проєкту
– це, наприклад, 1 липня, то це означає, що після
цієї дати не можна витратити з бюджету проєкту
жодної гривні. Якщо ж, незважаючи на це,
витрати мали місце, то вони покриваються з
бюджету організації.

Шукаєв С.М.
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Неповторність
Неповторність означає, що проєкт є чимось винятковим, що
це не рутинна робота, яка вже неодноразово виконувалась.

Проєкт – це комплекс заходів, які в даній конфігурації ще не
виконувалися. Саме комплекс дій повинен бути
неповторюваним, а не окремі дії самі по собі.
Приклад. Багато років відділ міжнародних проєктів КПІ ім. Ігоря
Сікорського проводив різноманітні інформаційні заходи для
викладачів та студентів університету, які були присвячені
різним аспектам підготовки та впровадження міжнародних
проєктів.
Зараз, за співпраці з Інститутом післядипломної освіти, у
рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників створено навчальний курс «Міжнародні проєкти:
Шукаєв С.М.
підготовка, подання, управління». Це винятковий комплекс
заходів, бо до певного часу його не існувало.
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Високий ступінь складності
Проєкт складається із багатьох тісно пов'язаних між
собою заходів. Такі заходи проводяться у певній
послідовності, відповідно до плану і у визначений
час.

Як правило, у процесі реалізації проєкту бере
участь значна кількість осіб, а також зовнішні
установи та підприємства, що ще більше
ускладнює процес управління проєктом.
Міжнародні проєкти виконуються за участі
партнерів з різних країн, які утворюють
консорціум проєкту.
Шукаєв С.М.
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Робочі пакети
(work packages)
Робочий
пакет
WP1000

Назва робочого пакету

Виконавець

Менеджмент

P1

WP2000

Оновлення законодавчої бази

P10

WP3000

Авіація

P3

WP4000

Ovinto

WP5000

Небезпечні вантажі і
мультимодальна
логістика
Налагодження бізнес зв'язків

WP6000

Розповсюдження інформації

P1

P4
Шукаєв С.М.
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Залучення фінансових, людських,
матеріальних та інших ресурсів
Кожен проєкт має бюджет, колектив
виконавців та відповідні матеріальні
ресурси.
Не можна виконувати проєкт без
попереднього визначення і
забезпечення цих засобів.

Шукаєв С.М.
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Окрім зазначених
вище, можна додати
ще такі риси проєкту:
▪ однозначне визначення цільових груп і кінцевих
бенефіціарів;
▪ чітко визначені знаряддя координації, управління і
фінансування;
▪ система моніторингу та оцінювання;
▪ фінансове, економічне та технічне обґрунтування, в
якому розкривається суспільна користь проєкту
Шукаєв С.М.
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Структура проєктної заявки
1. Проблема
- Як проявляється проблема?
- Кого стосується, на кого впливає?
- Які причини проблеми?
- Локальний, регіональний, загальнонаціональний та міжнародний контекст
проблеми, нормативні акти
- Хто займається вирішенням проблеми?
- Хто приймає рішення?
Шукаєв С.М.
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Проблема
 1 грудня 2013 року набула чинності угода про співпрацю між Україною та
ЄС у галузі глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Ця угода
спрямована на створення послуг супутникового зв’язку з покращеними
характеристиками за допомогою впровадження послуг з використанням
системи EGNOS на території України.
 EGNOS (Європейська геостаціонарна служба навігаційного покриття) — це
Європейська система диференційної корекції, розроблена з метою
підвищення достовірності та точності інформації про місцезнаходження
об’єкта по всій Європі.
 Для України впровадження системи EGNOS стане ключовим фактором для
підвищення рівня безпеки та ефективності авіаційного,
сільськогосподарського та наземного транспортного секторів, а також
інших сфер.
Шукаєв С.М.
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Структура проєктної заявки
2. Мета проєкту (overall objective)
Довгостроковий стан, якого прагнемо, до
якого наближаємось, але не досягаємо в
ході реалізації проєкту
3. Конкретні цілі (specific objective) –
досягаються до кінця реалізації проєкту
-Як їх виміряти?
-Як підтвердити досягнення цілей?

Шукаєв С.М.
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Мета проєкту
UKRAINE
Метою проєкту є створення можливостей для
широкого запровадження системи EGNSS в
Україні та посилення її використання через
міжнародне співробітництво з метою як
отримання нових знань, так і комерційної
діяльності.

Шукаєв С.М.
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Конкретні цілі проєкту:
 Підготовка українського авіаційного сектору до розповсюдження системи
EGNOS.

 Проведення дослідження щодо відповідності української законодавчої бази і
європейського законодавства щодо використання системи EGNSS у
транспорті.
 Розроблення інноваційних рішень на основі системи EGNSS для
використанні в мультимодальній логістиці та перевезенні небезпечних
вантажів.
 Організація заходів з налагодження бізнес-зв’язків для представників
українських і європейських компаній.
 Проведення змагання з розроблення інноваційних додатків на основі
Шукаєв С.М.
системи EGNSS.
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Структура проектної заявки
4. План заходів – детальні кроки для
досягнення поставлених цілей.
1 ціль = декілька заходів

Шукаєв С.М.
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Робочі пакети
(work packages)
Робочий
пакет
WP1000

Назва робочого пакету

Виконавець

Менеджмент

P1

WP2000

Оновлення законодавчої бази

P10

WP3000

Авіація

P3

WP4000

Ovinto

WP5000

Небезпечні вантажі і
мультимодальна
логістика
Налагодження бізнес зв'язків

WP6000

Розповсюдження інформації

P1

P4
Шукаєв С.М.
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Структура проєктної заявки
5. Результати – конкретні продукти та
наслідки проекту, які отримані на
момент завершення.
- кількісні та якісні
- короткострокові та довгострокові

Шукаєв С.М.
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Контрольні результати
(deliverables)

Робочий пакет WP5000 – Налагодження бізнес зв'язків:
Назва результату

Контрольна
дата

Відповідальна Описання
організація

Концепція конкурсу
інноваційних
рішень
Три проєкти –
переможці конкурсу

08/05/2015

P4

Розроблення концепції конкурсу
інноваційних рішень

04/03/2016

P4

Звіт, що підсумовує три виграшні проектні
ідеї

Формування української
бази даних бізнес зв'язків

09/07/2015

P1

Семінар 1:
Фінальний звіт

04/03/2016

P5

Семінар 2:
Фінальний звіт
Семінар 3:
Фінальний звіт

04/03/2016

P4

База даних по пріоритетним космічним
технологіям та програмам, включно з
компаніями і конкретними потребами
налагодження бізнес зв’язків
Звіти, що включають підсумки порядку
денного семінарів, список учасників і
ключові результати заходу, в тому числі
можливості і напрями дій

01/07/2016

P1

Шукаєв С.М.
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CALL: GALILEO-3-2014
 Реалізація потенціалу застосунків на основі EGNSS
через міжнародне співробітництво
 Дата оголошення конкурсу: 11.12.2013

 Кінцевий термін подання заявок: 03.04.2014
 Напрям конкурсу: Промислове лідерство
(Industrial Leadership)
 Тип конкурсу: IA — інноваційні дії (Innovation
Actions)
Шукаєв С.М.
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Формат успішного проєкту

! вплив
тривалість
проекту

початок

завершення

Чітке визначення:
• де ми є ?
• чого хочемо досягти ?
• конкретні кроки
• підтвердження впливу
Шукаєв С.М.

32

Перевірка здійсненності проєктної ідеї
▪ Перед тим як переходити до розроблення
проєкту та складання проєктної заявки,
важливо перевірити практичну здійсненність
проєктної ідеї.
▪ Об’єктивність щодо ступеня здійсненності
майбутнього проєкту є важливим чинником
формування довіри до проєкту потенційних
партнерів, а отже – їх залучення до
проєктного консорціуму.
▪ Існує п’ять складових для перевірки
практичної здійсненності конкретного
проєкту.

Шукаєв С.М.
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Технічна здійсненність проєкту
▪ Ця складова зосереджена на аналізі
доступних технічних ресурсів.
▪ Це допомагає визначити, чи відповідають
технічні ресурси необхідним
потужностям і чи здатна технічна
команда перетворити ідею на робочу
систему.
▪ Перевірка технічної здійсненності також
включає оцінку необхідного обладнання,
програмного забезпечення та інших
технічних вимог майбутнього проекту.

Шукаєв С.М.
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Економічна доцільність проєкту
▪ Ця складова оцінювання передбачає
аналіз витрат та переваг проєкту, що
дозволяє визначити життєздатність
проєкту, його вартість та переваги.
▪ Реалістична оцінка буде важливим
чинником при оцінюванні проєкту
донорською організацією, яка
повинна бачити позитивні економічні
вигоди, які пропонує проєкт.
Шукаєв С.М.
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Юридична можливість проєкту
▪ Ця складова оцінює, чи не
суперечить якийсь аспект
пропонованого проєкту
законодавству України або
країн Європейського Союзу,
що зробило б його
здійсненність нереалістичною
з огляду на існуючі нормативні
акти.
Шукаєв С.М.
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Експлуатаційна обґрунтованість проєкту

▪ Ця складова передбачає
проведення дослідження для
визначення того, чи будуть
потреби організації або
суспільства задоволені в
результаті завершення
даного проєкту, та наскільки
добре.
Шукаєв С.М.
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Часова здійсненність проєкту
▪ Ця складова оцінювання майбутнього
проєкту є однією з найбільш важливих
для успіху проекту.
▪ Реалістичне оцінювання часу, який
потрібен для того, щоб здійснити проєкт,
є важливим фактором довіри як для
потенційних партнерів, так і для
донорської організації.
Шукаєв С.М.
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Логіко-структурна матриця проєкту
▪

Одним з найбільш ефективних способів
перевірки практичної здійсненності ідеї та проєкту
є складання логіко-структурної матриці.

▪

Це інструмент, призначення якого – узагальнити,
що саме та яким чином планується здійснювати у
проєкті, які основні припущення висуваються та як
будуть контролюватись та оцінюватись практичні
результати.

▪

Складання логіко-структурної матриці є
першочерговою задачею, після виконання якої
можна переходити до заповнення необхідної
проєктної документації.
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Логіко-структурна матриця
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Логіка
втручання

Показники,
які можна
об’єктивно
перевірити

Джерела
перевірки

Засоби

Витрати

Припущення

Загальні
цілі

Конкретні
цілі

Результати

Передумови

Дії
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40

Як заповнювати логіко-структурну матрицю?
Логіка
втручання

Загальні
цілі

1

3

1

Конкретні
цілі

2

Результати

3

Дії

4

Загальний принцип заповнення логікоструктурної матриці – згори вниз та зліва
направо.
1. Спочатку необхідно вписати основну
інформацію щодо проекту – загальні цілі,
конкретні цілі, результати та дії. При цьому,
слід пам’ятати, що необхідно нумерувати
всі елементи клітинки «Результати», після
чого їх потрібно співвідносити з відповідними
елементами клітинки «Дії», використавши ту
ж саму нумерацію. Наприклад, Результат 1
– Дія 1.1, Дія 1.2; Результат 2 – Дія 2.1, Дія 2.2.,
тощо.
Шукаєв С.М.
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Як заповнювати логіко-структурну матрицю?
Припущення

Загальні
цілі

Конкретні
цілі

7

Результати

6

✓ ЯКЩО ми виконуємо дії ТА припущення є
вірним, ТОДІ ми отримаємо результати.

2

Передумови

Дії

Наступним кроком заповнення логіко-структурної
матриці є встановлення припущень. Це дозволить
перевірити практичну здійсненність
розроблюваного проекту за наступними
логічними правилами:

✓ ЯКЩО ми отримуємо результати ТА
припущення є вірним, ТОДІ ми досягнемо
конкретних цілей.
✓ ЯКЩО ми досягаємо конкретних цілей ТА
припущення є вірним, ТОДІ ми сприятимемо
досягненню загальної мети.
Шукаєв С.М.

Порядок заповнення Логіко-структурної матриці
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Логіка
втручання

Загальні
цілі

Показники,
які можна
об’єктивно
перевірити

Джерела
перевірки

Припущення

1

8

9

Конкретні
цілі

2

10

11

7

Результати

3

12

13

6

3

1

2
Дії

4

Засоби

Витрати

Передумови

14

15

5
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Як заповнювати логіко-структурну
матрицю?
Після того як було встановлено, що проект є
здійсненим, можна переходити до
наступного етапу заповнення логікоструктурної матриці, а саме:
▪ визначення об’єктивних показників,
▪ джерел їх перевірки,
▪ засобів та витрат, які необхідні для успішної
реалізації проекту.
Шукаєв С.М.

Порядок заповнення Логіко-структурної матриці
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Показники,
які можна
об’єктивно
перевірити

Логіка
втручання

Загальні
цілі

Джерела
перевірки

Припущення

1

3

8

4
3

9

Конкретні
цілі

2

5
3

10

6
3

11

7

Результати

3

7
3

12

8
3

13

6

3

1

2
Засоби
Дії

4

9
3

14

130

Витрати

Передумови

15

5
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Припущення

Створення можливостей для
широкого запровадження
системи EGNSS в Україні

Запровадження системи
EGNSS в Україні в ключових
галузях.

Зведені результати щорічних
доповідей Державної авіаційної
служби України та Державної
космічної агенції України

1. Підготовка українського
авіаційного сектору до
розповсюдження системи
EGNOS.
2. Налагодження бізнесзв’язків для представників
українських і європейських
компаній.
3. …

Показник 1
Підготовка наземних мереж
для навігації на основі
експлуатаційних
характеристик і LPV, роботи з
моніторингом сигналів GNSS і
налагодження відповідної
законодавчої бази.

Інформація від Державної
авіаційної служби України

R.1.1 Визначення операторів і
аеропортів, які можуть
отримати переваги від
користування системою
EGNOS
R.1.2 …

1.1. Показник:
Вибір площадки для наземної
станції системи
диференційної
1.2. Показник: І т.д.,

Показник 1.1. Джерело:
Документи Державної
авіаційної служба України
Показник 1.2. Джерело: і тд.,

Державна авіаційна служба
України і ключові гравці авіаційної
галузі дійшли згоди щодо розробки
української стратегії впровадження
процедур навігації на основі
EGNOS

R.2., і.тд.

2.1. Показник:

Показник 2.1. Джерело:

Припущення

R1.
A.1.1 Аналіз потенційних
операторів і аеропортів, які
можуть отримати переваги від
користування системою EGNOS.
A.1.2 Семінар з питань
супутникової навігації
A.1.3 т.д.
R2. A.2.1., і тд.

Засоби:
Експертизи, дослідження,
Постачальник: комп'ютерів,
офісного обладнання,

Джерела:
Внутрішня проектна документація,
маркетингові дослідження,
Витрати:
Загальний бюджет проекту: ‘x’ €
Внесок ЄС: ‘x’ €
Класифікація витрат:
Дія A.1.1. = ‘x’ €
Дія A.1.2. = ‘x’ €, і т.д.
Керівництво проектом = ‘x’ €
Резерв на непередбачувані витрати = ‘x’ €
Непрямі витрати = ‘x’ €

Передумови
Угода про співробітництво між
Україною та ЄС у сфері
супутникової навігації, що
була укладена у листопаді
2013

Дії

Загальна
мета

Джерела перевірки

Конкретна ціль (цілі)

Показники, що об’єктивно
перевіряються

Результати

Логіка втручання

1. Припущення
Стійка політична прихильність до
вирішення запровадження системи
EGNSS в Україні
Ризик
Політична нестабільність країни
2. Припущення
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Розроблення плану дій

Дії
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❑ Проєктна пропозиція готується учасниками
консорціуму.
❑ Формування консорціуму і обрання координатора є
важливим етапом у підготовці проєктної заявки.
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Вдячний за увагу!
Контакти:
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського
програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020”

тел./факс: +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ncp.kpi.ua
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