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Процедура подання заявки
Проєктні пропозиції за програмою «Горизонт
2020» подаються до розгляду з використанням
«Електронної системи подання» (Electronic
Submission System).
Доступ до цієї системи відкривається після
обрання необхідної теми й типу проєкту в описі
конкурсу.
Проєктні пропозиції мають створюватися та
подаватися представником/контактною особою
організації, яка є координатором проєкту.

Процедура подання заявки
УВАГА! Усі інструкції щодо особливостей роботи із
системою містяться в Довіднику користувача системи.
Пропозиція складається з двох частин:
– адміністративна форма («частина А») –
заповнюється он-лайн в електронній системі подання
проєктних пропозицій;
– технічний додаток («частина В») – завантажується в
електронну систему подання проєктних пропозицій як
додатки у форматі pdf.
Доступ до проєктних пропозицій, які перебувають у
роботі, можна отримати будь-коли через Портал
Funding & Tenders.

Процедура подання заявки
Після того як усі необхідні частини будуть
заповнені, треба перевірити проєктну пропозицію
– кнопка Validate (розташована внизу екрана);
виправити всі недоліки, вказані системою, та
натиснути
кнопку
підтвердження
подання
проектної заявки Submit.
У випадку, якщо подання відбулось успішно,
з’явиться відповідне повідомлення.
До моменту закриття конкурсу проектну
пропозицію можна редагувати (кнопка Re-edit
Proposal), завантажити як PDF (download), або ж
відмовитися від подання (Withdraw Proposal).
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Критерії прийнятності
Для всіх дій у рамках Програми «Горизонт 2020» (за
винятком ERC) проектні пропозиції повинні
відповідати стандартним умовам прийому, – якщо
тільки вони не доповнені або змінені в умовах
конкретних конкурсів.
Щоб вважатися прийнятою, пропозиція має бути:
розміщена через електронну систему подання на
Порталі учасників до кінцевого терміну, вказаного
в умовах конкурсу; придатною для читання та
друку.

Критерії прийнятності,
стандартний перелік документів
Наявність усіх документів, які зазначені в конкурсі, є
обов’язковою.
Стандартний перелік документів, що є обов’язковими
до подання, є таким:
– опис профілів осіб, які будуть у першу чергу
відповідати
за
проведення
запропонованого
дослідження та/або інноваційної діяльності;
– список до п’яти публікацій, та/або продуктів, послуг
(включаючи широковживані набори даних або
програмне забезпечення), або інших досягнень, що
мають відношення до змісту конкурсу;
– список із п’яти попередніх проектів або заходів,
пов’язаних із предметом даної пропозиції;

Критерії прийнятності,
стандартний перелік документів
– опис інфраструктури та/або технічного
обладнання, що мають відношення до
запропонованої роботи;
– опис третіх осіб, які не представлені серед
партнерів проєкту, але тим не менш,
робитимуть свій внесок у роботу (наприклад,
надання коштів, обчислювальні ресурси тощо).

Пропозиції повинні включати в себе проєкт
плану з використання та поширення
результатів, якщо інше не зазначено в умовах
конкурсу (не вимагається для пропозицій на
першому етапі двоступеневих процедур).

Критерії прийнятності,
обмеження щодо кількості сторінок
Якщо не вказано інше в умовах конкурсів, то для повної
пропозиції діє обмеження у 70 сторінок, – за винятком
пропозицій у рамках «Дій координації та підтримки» і
«Дій ERA-NET Cofund», де межа – 50 сторінок. Межею
для пропозицій SME Phase 1 є 10 сторінок, a SME Phase
2 – 30 сторінок. Обмеження для грантів «Нагорода»
(Prize) встановлюються в правилах відповідного
конкурсу.
Обмеження чітко вказуються в розділі «Шаблони
пропозицій» електронної системи подання пропозицій
на Порталі учасників.
Увага! Експертам буде вказано на ігнорування зайвих
сторінок під час оцінювання пропозиції.

Критерії прийнятності,
стандартні умови відбору

Оцінювання заявок
Критерії оцінки:
❑ Досконалість (Excellence)
❑ Вплив (Impact)
( + Велика перевага інноваційних
дій)
❑ Якість та ефективність реалізації
(Quality and efficiency of the
implementation)
Деталі, вагові та порогові значення, закладені в
Робочій програмі.
Оцінювання проводиться незалежними експертами.

Детальний опис критеріїв оцінювання можна знайти тут:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020
/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-hesacrit_en.pdf

Тип дій

Досконалість
(Excellence)

Ясність і
доречність цілей.
Усі типи проектів Надійність
запропонованої
методології.

Вплив
(Impact)

Якість та ефективність
реалізації

Якість та ефективність
робочого плану
проекту, у тому числі,
наскільки ресурси,
виділені для робочих
Наскільки
пакетів, відповідають їх
результати проекту цілям та результатам.
сприятимуть
Взаємодоповнюваність
кожному з
учасників, а також
очікуваних впливів, наскільки консорціум у
зазначених у
цілому об’єднує
робочій програмі в необхідний досвід.
рамках відповідної Відповідність
теми
управлінських структур
та методів, у тому числі
управління ризиками та
інноваційний
менеджмент.

Тип дій

Дослідження і
розробки
(RIA)
Інновації
(IA)

Досконалість
(Excellence)

Вплив
(Impact)

Належне врахування
міждисциплінарних
Підходів.
Наскільки
запропонована
робота випереджає
існуючий стан
справ у даній галузі
та демонструє
інноваційний
потенціал
(наприклад,
новаторські цілі,
нові концепції та
підходи, нові
продукти, послуги
або бізнес-моделі
й організаційні
схеми).

Будь-які значні наслідки, не згадані в
робочій програмі, які би покращили
інноваційний потенціал, створили нові
ринкові можливості, підвищили
конкурентоспроможність та зростання
компаній, вирішували питання, пов’язані
зі зміною клімату і навколишнім
середовищем, або забезпечили інші
важливі переваги для суспільства.
Якість запропонованих заходів для:
• використання та розповсюдження
результатів проекту (у тому числі
управління правами інтелектуальної
власності) і для управління даними
досліджень у відповідних випадках;
• презентація проектної діяльності
перед різними цільовими аудиторіями
(не застосовується для SME-інструменту,
етап 1).

Тип дій

Досконалість
(Excellence)

Вплив
(Impact)

Якість запропонованих заходів
для:
• використання та поширення
Якість
результатів проекту (включаючи
Заходи підтримки запропонованих управління правами
та координації
заходів
інтелектуальної власності) і для
(CSA)
координації та / управління даними досліджень
або підтримки.
у відповідних випадках;
• презентація проектної
діяльності перед різними
цільовими аудиторіями.

1 Досконалість/Концепція
• Повна невідповідність темі конкурсу.
Оцінка: 0 балів

• Копіювання Робочої програми, простий перелік цілей.
Оцінка: 1 – 2 бали
• Чітко визначені цілі, їх відношення до Робочої
програми (своїми словами).
Оцінка: 3 бали
• Визначено цілі, підходи, чітке позиціонування
проекту, обґрунтовано актуальність і пояснено, чому
це важливо для цілей Робочої програми.
Оцінка: 4 – 5 балів

2 Досконалість/Амбіції
• Неможливо з'ясувати, на що направлено пропозицію,
амбіції незрозумілі.
Оцінка: 0 – 1 бали
• Добре написано, але не дуже зрозуміло, що є новим.
Куди прагнемо?
Оцінка: 2 – 3 бали
• Ясно пояснені амбіції та інноваційний потенціал.
Оцінка: 4 бали
• Чітко пояснені амбіції, інноваційний потенціал і, як
будуть досягатися результати.
Оцінка: 5 балів

3 Вплив
• Неможливо оцінити вплив / результати фактично не
пов'язані з цілями конкурсу.
Оцінка: 0 балів
• Є обнадійливі фрази щодо цінності цієї роботи.
Оцінка: 1 – 2 бали
• Результати, зазначені в Робочій програмі, чітко
визначені і детально описані.
Оцінка: 3 бали
• Також представлений план заходів для забезпечення
максимальної ефективності та реалізації інноваційного
потенціалу.
Оцінка: 4 – 5 балів

4 Якість реалізації/ Ресурси
• Просто стверджується, що є достатні ресурси.
Оцінка: 1 бал
• Копіювання і вставка тексту з корпоративних брошур.
Оцінка: 2 бали
• Представлено планування ресурсів проекту, але
тільки в загальних рисах
Оцінка: 3 бали
• Представлено детальне планування ресурсів, але,
можливо, більше або менше необхідного
Оцінка: 4 бали
• Зазначено правильну кількість ресурсів, переконливо
обґрунтовано
Оцінка: 5 балів

5 Якість реалізації/ Консорціум
• Є фрази про те, наскільки консорціум є
хорошим.
Оцінка: 1 бал
• Додано резюме, але немає опису ролі
партнерів.
Оцінка: 2 – 3 бали
• Ясно описані ролі партнерів та їх взаємодія.
Оцінка: 4 бали
• Описано як партнери забезпечують виконання
цілей проекту, і чому вони є одними з кращих
у своїй сфері.
Оцінка: 5 балів

6 Якість реалізації/ Менеджмент
• Є фрази про те, як добре буде відбуватися управління
проектом, і яким досвідом володіють партнери.
Оцінка: 1 бал
• Стандартний план управління (як навчають у бізнесшколі).
Оцінка: 2 – 3 бали
• Адекватний, докладно описаний план управління, з
чітким розподілом відповідальності та механізмами
вирішення завдань.
Оцінка: 4 бали
• Також, чіткий опис інноваційного менеджменту, аналізу
ризиків, плану дій в надзвичайних ситуаціях, досягнень
проекту.
Оцінка: 5 балів

Процес оцінювання заявки
Процес оцінювання заявки складається із
наступних етапів:

Фаза 1 – Індивідуальне оцінювання
(Individual evaluation)
Фаза 2 – Консенсус група (Consensus
group)
Фаза 3 – Панельне вивчення (Panel review)

Фаза 1
Експерти проводять оцінку та готують

‘individual evaluation report (IER)’, що
містить коментарі та оцінки за кожним
із критеріїв.

Фаза 2
З

експертів-учасників

формується

консенсус група.
Метою даної групи є генерація спільної
думки щодо якості проектної заявки,
оцінок та коментарів. Дана інформація

надається у вигляді Consensus Report.

Фаза 3
Панельне обговорення
Метою даної процедури є:
▪ підтвердити/скоригувати
рішення
консенсус групи;
▪ запропонувати нові оцінки, якщо в
цьому є необхідність;
▪ розглянути випадки, коли думка
меншості була зафіксована в протоколі
засідання консенсус групи.

Етичні питання
Одним з важливих етапів оцінки проектної
пропозиції є Ethics Review.
Даний процес відбувається паралельно із
трьома основними фазами оцінки проектної
пропозиції.
Метою є перевірка відповідності проектної
заявки до етичних норм програми Горизонт
2020.

ОЦІНЮВАННЯ
• Оцінки мають бути виражені в балах від 0 до 5. Можна
виставляти бали з додаванням половини бала.
• Значення балів:
• 0 – Пропозиція не задовольняє критеріям, що розглядаються,
або не може бути оцінена через брак або неповноту інформації;
• 1 – Незадовільно.
Пропозиція недостатньо задовольняє
критеріям або має серйозні внутрішні недоліки;
• 2 – Задовільно. Хоча пропозиція значною мірою задовольняє
критеріям, мають місце суттєві недоліки;
• 3 – Добре. Пропозиція задовольняє критеріям, хоча потребує
певних вдосконалень;
• 4 – Дуже добре.
Пропозиція дуже добре задовольняє
критеріям, хоча все ж таки можливі певні вдосконалення;
• 5 – Відмінно. Пропозиція успішно задовольняє всім відповідним
аспектам критеріїв, що розглядаються. Будь-які недоліки є
незначними.

1. Наукова та/або технологічна
досконалість (відповідність тематиці,
передбаченій конкурсом)
ОБГРУНТОВАНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ І ЯКІСТЬ ЦІЛЕЙ
Формування та перевірка для регіону Платформи підтримки
прийняття рішень (DSP), яка складається з програмних
засобів для забезпечення екологічних рішень та мережі
експертних знань, є позитивним моментом, на думку журі
конкурсу. Концепція науково-дослідного судна, що
розглядається
даною
пропозицією
як
підтримка
зацікавлених сторін для локалізації конкретних проблем є
доцільною. Хоча цілі чітко визначені, концепція, що
полягає в основі пропозиції, не має чіткого опису в розрізі
архітектури системи підтримки прийняття рішень та
механізмів трансферу знань. Вони мають бути розроблені
щодо ділянок застосування та цільових кінцевих
користувачів. Платформа підтримки прийняття рішень (DSP)
сфокусована на морських екологічних і транспортних
процесах, в той час як аспекти, пов'язані із функціями
соціально-екологічних систем, розглянуті недостатньо.

1. Наукова та/або технологічна
досконалість (відповідність тематиці,
передбаченій конкурсом)
ВИХІД НА НОВИЙ РІВЕНЬ (ПРИНЦИПОВО НОВІ ЗАДАЧІ)
Журі звернуло увагу на те, що розробка Платформи
підтримки прийняття рішень (DSP) та пов'язаних з нею
інструментів (програмних засобів) передбачає
використання сучасних передових технічних засобів
аналізу інформації. Журі відзначило, що пропозиція
інтегруватиме наявні можливості для спостережень з
додатковим ефектом оцінки якості масивів даних та їх
джерел. Проте журі висловило занепокоєння, що
дана пропозиція не містить посилань на будь-які з
багатьох видів діяльності з розвитку морської
інформатики, які зараз швидко розвиваються, та
пов'язаних з ними програм, орієнтованих на
спостереження.

1. Наукова та/або технологічна
досконалість (відповідність тематиці,
передбаченій конкурсом)
ЯКІСТЬ
ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
МЕТОДОЛОГІЇ
ТА
ВІДПОВІДНОГО ПЛАНУ РОБОТИ
Інтеграція різноманітних моделей різних за характером і
масштабом уможливлює створення процедур
прийняття рішень на різних рівнях. Не був
розглянутий належним чином зв'язок між
вибраними тематичними дослідженнями (“кейсстаді”) і дескрипторами MSFD. Відсутність загального
шаблону для переведення результатів регіональних
досліджень екологічного впливу в структурі DSP,
через складність та різноманітність тематичних
досліджень (“кейс-стаді”) може поставити під
загрозу досягнення цілей проекту. Хоча структура
концепції науково-дослідного судна є достатньою,
більше уваги слід було приділити питанням безпеки,
особливо що стосується стійкості судна.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТРУКТУРИ ТА
ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ
Структура і процедури управління вважаються
відповідними за умови детального опису функцій та
обов'язків. Призначення комісії з контролю якості для
забезпечення відповідності результатів науковотехнічних досліджень з огляду на план роботи
вважається позитивним моментом. Хоча питання
оцінки ризиків було розглянуто, журі вважає, що
пропозиція має високу вразливість через залежність
від розробки програмного забезпечення та перевірки
його працездатності.
ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДНИЙ ДОСВІД ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ
Пропозиція має доступ до великого пулу експертів,
багато з яких визнані на міжнародному рівні. Журі
відзначило недостатній опис досвіду та вкладу з
боку певних партнерів.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТРУКТУРИ ТА
ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЬ
КОНСОРЦІУМУ
В
КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ, БАЛАНС)

ЦІЛОМУ

(ВКЛЮЧАЮЧИ

Не зважаючи на дуже високу якість консорціуму,
міждисциплінарний баланс є незадовільним. Інженери
та науковці в області інформаційних технологій відіграють
провідну роль в консорціумі, при цьому фахівці в області
біології/ екології та соціо-економіки представлені
недостатньо. Це може поставити під загрозу досягнення
цілей пропозиції з огляду на досягнення цілей сталого
розвитку. Журі відзначило явну відсутність учасників, які
б мали досвід впровадження минулих/поточних проектів
ЄС в області інформатики, що мають відношення до
даної сфери.
ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ, ЩО
БУДУТЬ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ (БЮДЖЕТ,
ПЕРСОНАЛ, ОБЛАДНАННЯ)

Розподіл ресурсів є достатньо деталізованим та
мотивованим.
Підготовлені проекти договорів з
субпідрядниками щодо придбання інформації.

31 травня 2011 р., Шукаєв С.М.

3. Потенційний вплив в процесі
розробки, розповсюдження та
використання результатів проекту
ВНЕСОК СТОСОВНО ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ
НАВЕДЕНО В РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ ЗА ВІДПОВІДНОЮ ТЕМОЮ/ВИДОМ
ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА/АБО МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Журі відзначило вплив обміну знаннями в результаті створення спільних
академічних мереж між країнах двох приморських
регіонів.
Пропозиція передбачає створення Платформи підтримки прийняття
рішень (DSP), яка агрегуватиме найбільш актуальні дані по регіону.
Цей інструмент буде у відкритому доступі, і таким чином сприятиме
посиленню міжнародного співробітництва та взаємодії між
науковцями країн двох приморських регіонів, а також обміну
знаннями
з
особами,
що
приймають
рішення.
Журі висловило занепокоєння стосовно того, що створена
Платформа підтримки прийняття рішень (DSP) не зможе
використовуватись у контексті формування політичного курсу через те
що було приділено недостатню увагу вимогам щодо зв’язків
Платформи підтримки прийняття рішень (DSP) з особами, що
визначають політику/зацікавленими сторонами. Основна увага була
приділена
питанням
транспорту,
енергозабезпечення
та
водопостачання, при цьому інші види діяльності були розглянуті
недостатньо.

3. Потенційний вплив в процесі
розробки, розповсюдження та
використання результатів проекту
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ТА/АБО ОСВОЄННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ ТА
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

План поширення результатів включає віртуальну
базу знань DSS, до якої буде відкритий доступ
для всіх. Зазначені права інтелектуальної
власності а також процедури вирішення
конфліктів.
План поширення результатів сформульовано
недостатньо чітко.

Питання захисту прав
інтелектуальної власності
у міжнародних проектах і
програмах

Категорії інтелектуальної власності
Згідно з визначенням ВОІВ, інтелектуальна власність,
як поняття, включає дві сфери права:
– патентне право (промислова власність)
– авторське право (copyright).
Об'єктами промислової власності є: винаходи, корисні
моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки
і т.ін. Захист забезпечується у вигляді виключних прав
на їх використання.
Об'єктами авторського права є: літературні, музичні,
художні, фото- та аудіовізуальні твори, а також їх
комбінації, комп'ютерне програмне забезпечення.
Захист забезпечується у вигляді виключних прав на їх
відтворення на матеріальному носії.

Інтелектуальна власність у програмі
«Горизонт 2020»
• Правила ІВ є частиною єдиного набору
правил програми «Горизонт 2020», які
детально описані в офіційному розділі
«Правила участі» (Rules of Participation).
• Додаткові інструкції щодо користування
та управління ІВ можна знайти в
положеннях Грантової Угоди або в
допоміжних
документах,
що
розміщуються в рамках окремих
конкурсів.

Документи, що закріплюють
правовідносини між членами консорціуму
Основні:
▪ Правила участі
▪ Грантова угода
▪ Партнерська
угода

Додаткові (за необхідності):
▪ Угода про
конфіденційність
▪ Угода про передачу
матеріалів
▪ Угода про спільне
володіння правами
▪ Ліцензійний договір
▪ …

Документи, що закріплюють правовідносини
між членами консорціуму
• Безпосередньому початку роботи над проектом
передує етап грантової підготовки, який включає в
себе підписання двох основних угод, що
підкріплюють договірну систему проектів, що
фінансуються ЄС Грантова угода (GA, Grant
Agreement) і Партнерська угода (CA, Consortium
Agreement).
• Грантова угода встановлює права та обов'язки
бенефіціарів
щодо
Європейської
Комісії
та
підписується в кінці етапу грантової підготовки.
• Партнерська угода, у свою чергу, регламентує
юридичну основу для розподілу прав, обов'язків і
відповідальності між бенефіціарами, пов'язаної з
реалізацією проекту.

Грантова угода
Програма Горизонт 2020 передбачає дві
основні моделі грантових угод:
• для проектів з одним бенефіціаром,
• для проектів з кількома і більше
бенефіціарами.
Крім того існує окрема модель грантової угоди
для спеціальних схем фінансування (напр. для
грантів Європейської дослідницької ради (ERC),
або в рамках конкурсу для малих та середніх
підприємств (SEM Instrument).

GENERAL MULTI-BENEFICIARY MODEL
GRANT AGREEMENT FOR THE HORIZON
2020 PROGRAMME
(H2020 GENERAL MGA — MULTI)

Партнерська угода
Партнерська угода є додатковим
інструментом до тих положень, які
представлені в грантовій угоді і, поряд з
іншим, має включати в себе три основні
аспекти управління:
•внутрішня організація та управління
консорціумом;
•положення про ІВ;
•врегулювання внутрішніх спорів.

Основні терміни
• "Background" є інформація та знання (в тому
числі винаходи, бази даних і т.д.), що
належать учасникам до їх приєднання до
Грантової угоди ЄС, а також будь-які права
інтелектуальної власності, які необхідні для
здійснення проекту або для використання
результатів.
• Результати (Results) - нові знання,
технології,
публікації,
патенти
тощо,
отримані в процесі виконання даного
проекту.
• Права доступу (Access Rights) - ліцензування
і права використання результатів проекту.

Інструмент підтримки ЄК у сфері
інтелектуальної власності –
The European IPR Helpdesk
(https://www.iprhelpdesk.eu)

• «European IPR Helpdesk» є офіційною службою
підтримки, створеної за ініціативи Європейської
Комісії для надання безкоштовних консультацій і
поширення інформації з питань інтелектуальної
власності (ІВ) і прав інтелектуальної власності (ПІВ).
• Послуга орієнтована на дослідників та європейські
малі й середні підприємства (МСП), які беруть участь
у фінансованих ЄС спільних науково-дослідних
проектах. Крім того, ця служба надає підтримку МСП,
які беруть участь у міжнародному трансфері
технологій.

Ваш проєкт – ваші знання – ваша
інтелектуальна власність
Питання щодо ІВ будуть виникати
протягом
усього періоду реалізації
проєкту: починаючи з самої першої ідеї та
концептуалізації проєкту, протягом його
виконання, до самого кінця і потенційного
використання
та
комерціалізації
результатів.

Етапи захисту ІВ у проектах
Пропозиції проєкту
Потенційні учасники повинні знати, якими
знаннями (технологіями) володіє кожна
сторона, що вони можуть запропонувати,
що можуть вимагати від інших, технічний
стан реалізації проєкту. Розробка стратегії з
охорони, використання і розповсюдження
результатів співпраці.

Етап переговорів

Обговорення прав і
зобов'язань кожної зі
сторін. Підписання
Грантової угоди.

Завершення проєкту

Використання (пряме/ непряме)
результатів реалізації,
поширення
результатів

Безпосередня реалізація проєкту учасниками,
з урахуванням правил і стратегій захисту
інтелектуальної власності, а також беручи до
уваги будь-яке відхилення від початкового
плану

Реалізація проєкту

Що слід враховувати на етапі підготовки
проєктної пропозиції?
• При
формулюванні,
обговоренні
та
узгодженні ідей з іншими партнерами
врахуйте аспекти конфіденційності.
• Для уникнення будь-якого неправомірного
присвоєння і використання такої інформації
існує практика укладення Угоди про
нерозголошення (NDA) інформації або
включення зобов’язань з дотримання
конфіденційності до Меморандуму про
взаєморозуміння, в якому ви:
– визначаєте важливу інформацію;
– встановлюєте порядок і обмеження
використання такої інформації;
– включаєте можливі заборони.

Що слід враховувати на етапі підготовки
грантової угоди проєкту?
• Грантова угода обумовлює, що результати
належать партнерові, який їх досяг.
• Але враховуючи природу спільних проєктів,
найімовірніше,
до
процесу
генерації
проєктних результатів будуть залучені ще
кілька партнерів. У такому випадку може
виникнути «загальне право власності» на
результати, для якого, можливо, потрібно
буде визначити – в партнерській угоді або в
окремому договорі про права власності –
певні положення, включаючи ті, які стосуються
потенційної передачі такого права.

Що слід враховувати на етапі підготовки
грантової угоди проєкту?
• Якщо інше не погоджено в партнерській угоді
або в договорі про спільне право власності,
кожен
правовласник
може
надати
невиключні ліцензії третім особам для
використання ними загальних результатів
(без будь-якого права на субліцензію), і якщо
інші власники цього права отримали:
– повідомлення про такий намір за 45 днів до
моменту його реалізації;
– справедливу і обгрунтовану компенсацію.

Що слід враховувати на етапі підготовки
грантової угоди проєкту?
• Визначаючи принципи управління проєктом і
норми для всіх учасників проєкту, партнерська
угода являє собою ефективний інструмент
управління для виконання і подальшого
використання проєкту. Тому на цьому етапі
вкрай необхідно визначити, деталізувати і
погодити відповідні заходи щодо захисту ІВ, які
вже були враховані на етапі підготовки
проєктної пропозиції.
• Це суто внутрішня угода між партнерами
проєкту, тому ЄК не втручається в її обговорення
і не перевіряє її зміст. Але всі домовленості,
прописані в партнерській угоді, включаючи ті, які
стосуються ІВ, повинні відповідати загальним
положенням грантової угоди.

Що слід враховувати на етапі підготовки
грантової угоди проєкту?
Домовленості
з
управління
ІВ,
які
рекомендується включити в партнерську
угоду:
• управління знаннями;
• зобов'язання щодо дотримання
конфіденційності;
• опис проєкту;
• володіння і передача прав володіння
результатами;
• захист і використання результатів;
• розповсюдження;
• права доступу;
• врегулювання спорів.

Що слід враховувати на етапі реалізації
проєкту?
• Рішення про найбільш придатну форму захисту ІВ
залежить насамперед від характеру результатів і
загального плану її використання.
• Ви можете прийняти рішення не захищати
результати проєкту, які здатні отримати
комерційне або промислове застосування. У
такому випадку ви повинні повідомити про це
Європейську Комісію не пізніше, ніж протягом
чотирьох років після завершення проєкту, але до
цього моменту слід уникати будь-яких заходів
розповсюдження. Як альтернатива, можна
передати право на захист та використання
якогось результату іншому партнерові в
консорціумі.

Що слід враховувати на етапі завершення
проєкту і за його межами?
• Враховуючи те, що в більшості випадків очікувані
результати стають доступними тільки в кінці проєкту,
а зобов'язання з їх використання залишаються в силі
ще чотири роки після його завершення, фінальний
етап набуває особливого значення для фактичної
реалізації заходів щодо використання результатів.
• Комерційне використання результатів проєкту може
бути реалізоване через:
– ліцензування;
– передачу прав;
– спільне підприємство;
– франшизні операції.

Що слід враховувати на етапі завершення
проєкту і за його межами?
• Слід пам'ятати, що зобов'язання щодо захисту
прав ІВ, а також певні положення в угодах,
залишаються в силі навіть після успішного
завершення проєкту.
• Належне поводження з ІВ та використання
результатів не закінчується разом із
закінченням грантової угоди. Заходи щодо
забезпечення
використання
результатів
повинні виконуватися ще чотири роки після
проєкту.
• Крім цієї загальної вимоги до учасників,
залишаються в силі і деякі інші права та
обов'язки по відношенню до ІВ.

Що слід враховувати на етапі завершення
проєкту і за його межами?
Зокрема:
– зобов’язання дотримуватися конфіденційності;
– положення про передачу результатів;
– зобов'язання щодо захисту результатів, які
мають комерційну перспективу;
– повідомлення Європейської Комісії про
рішення щодо припинення захисту або
ігнорування можливості продовження такого
захисту;
– право учасників на запит для отримання прав
доступу.

Основні правила для охорони інтелектуальної
власності в міжнародних проєктах
Переконайтеся, що всі умови щодо охорони прав
інтелектуальної власності відображені в «Партнерській
угоді».
Визначте і поясніть межі використання своїх «привнесених
знань» і на яких умовах ці знання можуть бути використані
при виконанні даного проекту

Визначте, в якій мірі, і на який термін, партнери проєкту
можуть користуватися правами на розроблену Вами
технологію та/ або інтелектуальну власність.
Уникайте спільного володіння інтелектуальною власністю
(особливо це стосується підприємств малого та
середнього бізнесу).

Основні правила для охорони
інтелектуальної власності в міжнародних
проектах
Чітко визначте права на інтелектуальний продукт,
створений у процесі виконання проєкту, розробіть шляхи
його ліцензійного (субліцензійного і т.д.) використання.

Створіть спільне підприємство всередині консорціуму для
використання спільних прав на інтелектуальну власність.
У рамках консорціуму слід передбачити шляхи вирішення
конфліктів інтересів та інших проблем, пов'язаних з
отриманням нової інтелектуальної власності.
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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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