Огляд конкурсів програми ЄС з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» на 2018-2020 роки
(16 листопада 2017 р., Київ,
Будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45 А)
11:30 - 12:00 - Реєстрація
12.00 – 12.15 – Використання можливостей проектів програми «Горизонт 2020» RILINKS2UA, EaP PLUS, AERO-UA, BS-HORIZON в контексті робочих програм на 2018-2020
роки – М.Я. Гороховатська, менеджер проекту RI-LINKS2UA від НАН України, НКП
«Дослідницькі інфраструктури»
12.15 – 12.45 – Міждисциплінарні підходи до участі в конкурсах програми «Горизонт 2020»
на прикладі напряму «Безпека суспільств» – О.А. Чемеріс, НКП «Безпека», Інститут
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.М. Пухова НАН України
12.45 – 13.30 – Огляд Робочої програми «Горизонт 2020» на 2018-2020 рр. за напрямом
«Харчова безпека, стале сільске господарство, морські дослідження та біоекономіка» –
Т.В. Степанова, керівник НКП, Одеський національний університет ім. І.Мечнікова
13.30 – 14.00 – EEN – ключовий інструмент ЕС з пошуку партнерів для розвитку
інноваційної діяльності – О.Р. Бедюх, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
14:00 - 14:20 – Перерва на каву
14:20 – 14:35 – Транспортні дослідження в програмі «Горизонт 2020» та подальші
перспективи – І.А. Рибальченко, керівник НКП «Транспорт», Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
14:35 – 15:00 – Огляд робочої програми за тематичним напрямом «Транспорт» на 2018-2020
гг. – Л.В. Смовзюк, експерт НКП «Транспорт»
15:00 – 15:30 – Огляд 7-го конкурсу спільної ініціативи Clean Sky 2– І.А. Рибальченко,
керівник НКП «Транспорт»
15:30 – 15:45 – Перерва
15:45 – 16:15 – Як стати учасником проекту «Горизонт 2020» – І.А. Рибальченко, керівник
НКП «Транспорт», Л.В. Смовзюк, експерт НКП «Транспорт»
16:15 – 16:30 – Підготовка проектної заявки для конкурсів «Горизонт 2020» –Л.В. Смовзюк,
експерт НКП «Транспорт»
16:30 – 17:00 – Запитання й відповіді

Для участі у семінарі обов’язково зареєструйтесь за посиланням: https://goo.gl/c1sSY1

Організатори: НКП «Транспорт» (І.А. Рибальченко) , НКП «Харчова безпека, стале сільське
господарство, морські дослідження та біоекономіка» за підтримки проекту RI-LINKS2UA
RI-LINKS2UA is funded by the Horizon 2020 - Framework Programme for Research
and Innovation under grant agreement no. 692476

