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Від проекту очікуються наступні результати: 

Для запобігання подальшій нерівності, збільшення інвестицій у науково-

дослідницькі розробки та прискорення економічного зростання, Горизонт 

Європа вживає відповідних дій у рамках мети з Розширення участі та 

поширення передового досвіту (Widening participation and spreading 

excellence). Заходи з партнерства є одним із основних інструментів досягнення 

цієї мети. 

Партнерство спрямоване на розширення мережевої діяльності між 

дослідницькими інститутами країн-учасниць та провідними партнерами 

вищого класу на рівні ЄС, пов'язуючи його як мінімум із двома 

дослідницькими установами з двох різних держав-членів або асоційованих 

країн. Таким чином, важливим є використання величезного потенціалу 

співпраці для досягнення досконалості шляхом передачі знань та обміну 

передовим досвідом між дослідницькими установами та партнерами. Заходи з 

партнерства спрямовані на те, щоб допомогти підняти дослідницький профіль 

установи з країни, що входить до плану Розширеної підтримки, а також 

профіль досліджень його співробітників, з особливим наголосом на посиленні 

управління дослідженнями та адміністративних навичок координаційної 

установи з країни, що входить до плану Розширеної підтримки. 

Очікується, що результати проекту сприятимуть досягненню наступних 

очікуваних результатів: 

• Підвищення якості та ресурсів у країнах Розширеної підтримки, що 

дозволяють закрити все ще очевидну прогалину в дослідженнях та інноваціях 

у Європі. 

• Розширення стратегічної мережевої діяльності між дослідницькими 

інститутами країн Розширеної підтримки та принаймні двома провідними 

міжнародними партнерами на рівні ЄС. 



• Підвищення репутації, дослідницького профілю та привабливості 

координуючого закладу з країни Розширеної підтримки, а також 

дослідницького профілю його співробітників. 

• Підвищення потенціалу управління дослідженнями та адміністративних 

навичок персоналу, що працює в установах країни Розширеної підтримки. 

• Підвищення креативності, що підтримується розвитком нових підходів 

до співробітництва в галузі науково-дослідницьких розробок, підвищення 

мобільності (всередину та назовні) кваліфікованих учених. 

  

Тематика: 

У пропозиціях щодо партнерства має бути чітко викладена наукова стратегія 

для активізації та стимулювання наукових досягнень та інноваційного 

потенціалу у певній галузі досліджень, а також наукова якість партнерів, які 

беруть участь у такому партнерстві. Ця наукова стратегія повинна включати 

заходи щодо формулювання нових (або поточних) спільних дослідницьких 

проектів у вибраній науковій галузі та описувати, як Партнерство виведе це 

дослідження на новий етап, розширивши його масштаби та/або розширивши 

дослідницьке партнерство. Якщо необхідно, слід вказати будь-які зв'язки з 

цілями сталого розвитку. 

Така стратегія повинна включати вичерпний набір заходів, що будуть 

підтримуватися. Вони повинні включати щонайменше наступне: 

короткострокові обміни персоналом; візити експертів та короткострокове 

навчання на місці або віртуальне навчання; воркшопи; відвідування 

конференцій; організація спільних заходів на кшталт літніх шкіл; поширення 

інформації та пропагандистська діяльність. Наскільки це доречно, ці заходи 

мають враховувати необхідність забезпечення ґендерної рівності між 

учасниками. 

Пропозиції також мають бути зосереджені на зміцненні навичок управління 

дослідженнями та адміністрування в координуючій установі країни 

Розширеної підтримки. Це має прийняти форму спеціального робочого пакета 

або завдання з упором на конкретні види діяльності, щоб допомогти 

співробітникам координуючої установи покращити їхню підготовку 

пропозицій та навички управління/адміністрування проектами. Якщо це ще не 

зроблено, було б корисно створити/модернізувати відділ 

управління/адміністрування дослідженнями у координуючій установі. Це буде 

досягнуто за рахунок повного використання досвіду та передової практики 

провідних міжнародних партнерів та, як очікується, стане конкретним 

результатом проекту Партнерства. 

Компонент дослідження, що не перевищує 30% загальної суми гранту від 

Горизонт Європа, може включати дослідницький проект. TЦе відкриє 



можливості для інтеграції невеликих дослідницьких заходів і зміцнить 

прихильність і участь партнерів проекту. 

Пропозиції з Партнерства повинні кількісно і якісно проілюструвати 

очікуваний потенційний вплив Партнерства в координуючій установі (і, 

можливо, на регіональному/національному рівні) на основі таких показників, 

як очікувані майбутні публікації в журналах, що рецензуються, угоди про 

співпрацю з підприємствами, інтелект продукти чи послуги, кількість 

іноземних студентів, кількість жінок-науковців та їх роль у дослідницьких 

установах. 

Слід пояснити, як провідні наукові установи у партнерстві сприятимуть з 

погляду надання доступу до нових напрямів досліджень, творчості та розробки 

нових підходів, а також виступаючи як джерело підвищення мобільності 

(всередину та назовні) кваліфікованих фахівців-вчених та молодих 

дослідників, у тому числі докторантів. Слід обґрунтувати переваги для 

провідних наукових установ та те, як вони будуть здійснені в рамках 

партнерства. 

Особливу увагу слід приділяти цілям забезпечення ґендерної рівності 

відповідно до зобов'язань організацій, взятих на себе в рамках прийнятих ними 

планів забезпечення ґендерної рівності, та відповідно до цілей (Європейського 

дослідницького простору) ERA, наскільки це доцільно. 

Дослідницька частина проекту має бути представлена у вигляді спеціального 

робочого пакета та плану, що включає наукові цілі, завдання та ролі партнерів. 

Термін дії проекту Партнерства – до 3-х років. 


