Перелік програм та фінансових інструментів ЄС, відкритих для України
Програма

Характеристика/опис
Горизонт 2020 охоплює широкий спектр діяльності від
фундаментальних досліджень до близької до ринку
наукової та дослідної діяльності. Програмою передбачено
фінансування - 80 млрд.євро. на період 2014-2020 рр.
Основні напрямки та завдання Програми:
1) Передова наука, яка є відкритою для високоякісних
індивідуальних та командних дослідницьких проектів в
усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
2) Лідерство у галузях промисловості, в яких фінансується
Горизонт 2020
розробка нових технологій і матеріалів, включно з ICT та
космічні дослідження; крім того, в межах цього напряму
доступні фінансові інструменти для впровадження
інновацій у малому та середньому бізнесі;
3) Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких
проектів від поліпшення якості транспорту, їжі, системи
охорони здоров’я та безпеки до питань європейської
ідентичності і культурної спадщини
Дослідницька та навчальна програма Євратом 2014-2018
доповнює програму Horizon 2020 та охоплює програму
наукових досліджень і розробок термоядерної енергії,
Дослідницька та науково-дослідницьку діяльність з радіаційного розпаду та
радіаційного захисту, а також прямі дії Об'єднаного
навчальна
дослідницького центру в галузі ядерної безпеки
програма
Євратом

Потенціальні бенефіціари
Будь-які фізичні та юридичні особи
(компанії, науково-дослідні інститути,
університети, неурядові організації,
автономні проекти тощо).
Умови участі тут
Детальніша інформація за посиланням.

Потенціал для України
Українські
учасники
Програми: вищі навчальні
заклади,
представники
приватного
сектору
і
науково-дослідних
організацій

Учасники науково-дослідних центрів,
корпорацій, адміністративних органів
держав, малих та середніх підприємств,
університетів, Міжнародних організацій
і промислових підприємств
Детальніша інформація за посиланням.
(«Дослідницька та навчальна програма
Євратом 2014-2018»)

COSME це програма ЄС для конкурентоспроможності
малих та середніх підприємств 2014-2020 рр. із
запланованим бюджетом 2,3 млрд.євро.
COSME буде надавати підтримку МСП за 4 напрямками:

Підприємства малого та середнього
бізнесу зможуть отримати вигоду від
підтримки, наданої 25 підпрограмами
COSME за 3 напрямками: полегшення

Учасники з України можуть
подавати заявки протягом
2016- 2017 рр.
ЄС і Україна будуть мати
вигоду
від
розширення
можливостей в області науки
і
науково-технічного
співробітництва
через
розвиток
нових
партнерських відносин та
наукових ідей
Українські
підприємці
будуть
отримувати
професійні консультації та
підтримку
експортно-

COSME
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Креативна
Європа

Erasmus +

 покращення доступу до фінансування для малого та
середнього бізнесу у вигляді власних і позикових коштів;
 покращення доступу до зовнішніх ринків;
 поліпшення рамкових умов для забезпечення конкурентоспроможності та стійкості підприємств,
 сприяння розвитку підприємництва та підприємницької
культури
Бюджет Програми Креативна Європа на 2014-2020 роки
складає 1,46 млрд. євро. Це нова програма ЄС, направлена
на підтримку європейського кінематографу, культури та
креативного сектору (культурні та медійні підпрограми).
Креативна Європа дозволяє культурним та креативним
організаціям співпрацювати з партнерами з Європи та мати
доступ до фінансування для проектів в області культурного
співробітництва, систем літературного перекладу та
створення культурних мереж і платформ

виходу на зовнішні ринки, підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення
бізнес-культури.
Організації бізнес підтримки через
програму можуть отримати вигоду від
підтримки і створення мережі.
Детальніша інформація за посиланням.
Творча Європа не відкрита для заяв від
окремих осіб, фінансування буде
надаватись проектам, представленим
культурними організаціями.
Потенційні
бенефіціари:
художні,
культурні та аудіовізуальні організації
(в тому числі малого і середнього
бізнесу), представники образотворчого
мистецтва,
видавництва,
кіно,
телебачення,
музики,
культурної
спадщини та індустрії відеоігор
Детальніша інформація за посиланням

Програма ЄС Еразмус+ із бюджетом 14,7 млрд.євро на
2014-2020 роки підтримує проекти в галузі освіти,
професійної підготовки молоді та спорту.
В рамках програми є три основні напрямки діяльності:
- вивчення індивідуальної мобільності передбачає
співпрацю між вищими навчальними закладами країнамипартнерами Програми;
 співпраця для інновацій та обміну передовим досвідом;
 підтримка реформ в політиці

Підвищення
мобільності
для
українських студентів, дослідників та
молодих працівників; навчання за
кордоном; стипендії для отримання
звання
магістра
в
консорціумах
європейських
університетів;
нарощування потенціалу з модернізації
навчальних
програм
і
практик;
стипендії в рамках програми Марі
Склодовської-Кюрі
Детальніша інформація за посиланням.

імпортних операцій, а також
допомогу щодо розширення
торгово-економічних
відносин

Український аудіовізуальний
сектор
виграє
від
фінансування на навчання,
фестивалі,
розвиток
аудиторії
і
доступ
до
зовнішніх ринків.
Україна має повне право
звернутися в підпрограму у
галузі культури та частково в
галузі ЗМІ. Ця часткова
участь
визначається
як
участь в чотирьох схемах:
підготовка кадрів, фестивалі,
навчальне кіно та доступ до
ринків
Крім фінансування, Erasmus
+ пропонує українським
студентам і співробітникам
університетів
можливості
навчання в більш широкому
колі країн
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Програма LIFE

Європейське
територіальне
співробітництво
(в рамках
Європейського
фонду
регіонального
розвитку)

Механізм
цивільного
захисту ЄС

Програма LIFE є фінансовим інструментом ЄС з підтримки
охорони природи і кліматичних проектів, дій направлених
на захист навколишнього середовища на всій території ЄС.
Бюджет програми на 2014-2020 - 3,4 млрд. євро на охорону
навколишнього середовища і клімату.
Фінансування може бути у форми субсидій, державних
закупівель, внесків у фінансові інструменти.
Пріоритетні напрямки:
- захист навколишнього середовища та ефективне
використання ресурсів;
- захист природи та біорізноманіття;
- екологічне управління і розповсюдження інформації.
- пом'якшення зміни клімату;
- адаптація до зміни клімату;
- управління кліматом та розповсюдження інформації
Європейське територіальне співробітництво (ETC), відоме
як Interreg, фінансується за рахунок коштів Європейського
фонду регіонального розвитку (ЕФРР) і відповідає цілям
політики зближення.
Загальний бюджет складає 10,1 млрд. євро і являє собою
2,75% від всіх коштів, направлених на політику зближення
через 107 програм.
ЕФРР сприяє впровадженню транскордонних програм, в
тому числі Програми
«Басейн Чорного моря»
Європейського інструменту сусідства (ENI)
Механізм цивільного захисту ЄС працює з 2001 року з
метою зміцнення співпраці між національними органами
цивільної оборони по всій Європі та підтримки жертв
природних і техногенних катастроф в Європі та інших
територіях.
Бюджет програми складає 1,4 млн. євро

Заявки
можуть
бути
подані
юридичними особами: державні органи,
приватні комерційні організації та
приватні некомерційні організації (в
тому числі НДО)
Детальніша інформація за посиланням.

Програма відкрита для участі
третіх країн, таких як
Україна,
і
передбачає
діяльність за межами ЄС.
Вона
також
забезпечує
основу для співпраці з
міжнародними
організаціями.

Організації, які можуть отримати
вигоду від регіонального фінансування:
державні органи, деякі організації
приватного сектора (особливо малі
підприємства), університети, асоціації,
неурядові та громадські організації
Детальніша інформація за посиланням.

Підтримка
і
сприяння
надаються за допомогою
конкретних
заходів,
ефективного
транскордонного, транснаціонального та
міжрегіонального співробітництва з «третіми» країнами
ЄС

Бенефіціари: країни
Проекти включатимуть як мінімум три
організацій, в тому числі одну, яка не
бере участі в Механізмі або в
Європейській політиці сусідства в
якості
основного
бенефіціара
і
щонайменше одна держава-учасниця
або міжнародна організація, яка

Проекти
спрямовані
на
надання підтримки щодо
попередження
стихійних
лих.
На додаток до фінансової
допомоги
в
рамках
Механізму
цивільного
захисту
ЄС
допомогу
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Перікл 2020

Програма
справедливості

Бюджет програми «Перікл 2020» - 7,3 млн. євро на 20142020 рр. Програма фінансує семінари, навчання, тренінги
для правоохоронних та судових органів, банківських
працівників та інших осіб, які беруть участь у справі
запобігання і боротьби з підробками і діяльності, пов'язаної
з шахрайством, підвищуючи тим самим конкурентоспроможність економіки ЄС і забезпечуючи стійкість
державних фінансів.
Прийнятні дії: гранти або державні закупівлі

Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 378 млн. євро.
Загальна мета Програми - сприяти подальшому розвитку
європейської сфери правосуддя на основі взаємного
визнання і взаємної довіри, зокрема, шляхом сприяння
судовій співпраці в цивільних і кримінальних справах.
Програма зосереджена на таких ключових галузях:
 співпраця судових органів у цивільних і комерційних
справах, банкрутствах, сімейних справах тощо;
 судове співробітництво у кримінальних справах,

виступає в якості ведучого партнера
консорціуму.
Кожне
партнерство
повинно включати, щонайменше, одну
організацію
від
держави-учасниці
Механізму.
В центрі уваги цих проектів буде
максимізація обміну знань і досвіду за
Механізмом з третіми країнами ЄС
Детальніша інформація за посиланням.
Програма спрямована на фінансування
наступних груп:
співробітники установ, що займаються
виявленням
та
боротьбою
з
контрафактною продукцією;
представники
фінансових
та
юридичних установ;
 будь-яка інша група фахівців в цій
галузі (наприклад, торгово-промислові
палати, або організаційні структури,
здатні забезпечити доступ до малих і
середніх
підприємств,
роздрібної
торгівлі, інкасаційні компанії)
Детальніша інформація за посиланням.
Особи та організації, створені в третіх
країнах, таких як Україна, юридично
можуть бути пов'язані з діями
Програми, якщо це служитиме цілям
програми.
Зокрема, фінансування йде в неурядові
організації, державні органи та інші
організації
Детальніша інформація за посиланням.

Україна буде отримувати і в
натуральній формі

Учасники
з
країн
Європейської
політики
сусідства, таких як Україна,
часто беруть участь в
заходах організованих в
країнах ЄС або в третіх
країнах.
Учасники можуть отримати
вигоду у вигляді обладнання
від держав-членів Програми

Вигоди для України від
реалізації Програми: взаємне
навчання, спільна діяльність,
обмін передовим досвідом,
експертні
оцінки,
інформаційно-просвітницькі
заходи, конференції
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Програма прав,
рівності та
громадянства

Фонд притулків,
міграції та
інтеграції

 підготовка суддів, в тому числі мовна підготовка за
юридичною термінологією,
 ефективний доступ до системи правосуддя в Європі, в
тому числі прав жертв злочинів і процесуальних прав у
кримінальних процесах,
 ініціативи в області наркотиків (судова співпраця та
аспекти попередження злочинності)
Бюджет Програми на 2014-2020 років складає
439,5 млн. євро. Програма захищає права і свободи, які
люди мають відповідно до законодавства ЄС.
Програма спрямована на боротьбу з дискримінацією,
расизмом, ксенофобією, гомофобією та іншими формами
нетерпимості, сприяння підтримки прав осіб з обмеженими
можливостями, забезпечення рівності між жінками і
чоловіками,
актуалізація
гендерної
проблематики,
запобігання насильству над дітьми, молодими жінками та
іншими групами ризику; просування прав дітей,
забезпечення високого рівня захисту даних; сприяння
підтримки прав, що впливають на громадян ЄС та
дотримання прав споживачів
Фонд сприяє ефективному управлінню міграційними
потоками, розробці та здійсненню імміграційної політики
та створенню загального притулку.
На період 2014-2020 бюджет Програми спочатку складав
3,1 млрд. євро. У відповідь на міграційну кризу, загальний
бюджет Програми було збільшено.
Основні завдання Програми:
зміцнення і розвиток Загальноєвропейської системи
надання притулків;
підтримка легальної міграції для країн-членів;
зміцнення солідарності і розподілу відповідальності між
державами-членами

Державні або приватні органи і особи,
створені в третіх країнах ЄС, зокрема в
країнах, де застосовується політика
Європейського сусідства, які можуть
бути пов'язані з діями Програми, якщо
це служить цілям Програми.
Фінансуються неурядові організації,
державні органи та інші організації
Детальніша інформація за посиланням.

Вигоди для України від
реалізації Програми: взаємне
навчання, спільна діяльність,
обмін передовим досвідом,
експертні
оцінки,
інформаційно-просвітницькі
заходи, конференції

Бенефіціари Програми: державні органи
влади,
місцеві
державні
органи,
неурядові
організації,
гуманітарні
організації, приватні та державні
юридичні компанії, освітні та науководослідні організації, які сприяють
обміну досвідом і кращими практиками,
співпраці і міжкультурним обміном,
підвищенню якості послуг
Детальніша інформація за посиланням.

Україна
знаходиться
в
списку загальних пріоритетів
ЄС
щодо
переселення
(Регіональна
програма
захисту в Східній Європі Білорусь, Молдова, Україна)
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Механізм
європейського
об’єднання

Європейський
фонд морів та
рибальства

Програма
споживачів

Програма
волонтерської
допомоги ЄС

Механізм підтримує трансєвропейську мережу та
інфраструктуру в транспортній, телекомунікаційній та
енергетичній сферах.
Крім грантів Програма надає фінансову підтримку
проектам за допомогою інноваційних фінансових
інструментів, таких як гарантії і проектні облігації.
Бюджет Програми складає 30,4 млрд. євро (22,4 млрд. євро
- транспорт, 4,7 млрд. євро - енергетика, 0,3 млрд. євро телекомунікації)
Один з п'яти європейських структурних та інвестиційних
фондів та Європейського морського і рибного фонду
(EMFF) є Європейський фонд морів та рибальства з
бюджетом в 6,4 млрд. євро на 2014-2020 роки.
Фонд допомагає риболовам в переході до сталого
рибальства; підтримує прибережні громади з метою
диверсифікації їх економіки; здійснює фінансування
проектів, які створюють нові робочі місця і поліпшують
якість життя прибережних зон ЄС; полегшує заявникам
доступ до фінансування
Бюджет Програми на 2014-2020 складає 188,8 млн. євро та
спрямований на надання допомоги громадянам, щоб вони в
повній мірі користувалися своїми правами споживачів і
активно брали участь в єдиному ринку.
Ключові аспекти: єдиний ринок безпечних продуктів;
єдиний ринок, де громадянам добре представлені
професійні організації споживачів; ринок, де громадяни
знають і здійснюють свої права як споживачі; ефективна
співпраця між національними органами

Потенційні бенефіціари: громадський
сектор,
некомерційні
організації,
академічні установи та науково-дослідні
центри
Детальніша інформація за посиланням.

Проект сприяє спрощенню
фінансування
інфраструктурних мереж з метою
забезпечення узгодженості
між
внутрішніми
і
зовнішніми інструментами
бюджету ЄС

Приклади
потенційних
заявників:
оператори, рибалки або організації
рибалок; кластерні організації або
бізнес-мережі;
державні
органи;
науково-дослідні центри та центри
передового
досвіду;
інноваційні
агентства; підприємства; некомерційні
організації
Детальніша інформація за посиланням.

Термін подачі заявок: до
30.09 2017.
Фінансування направляється
на дослідження

Кінцеві бенефіціари Програми – це
європейські споживачі.
Програма
підтримує
організації
споживачів в ЄС і на національному
рівні, а також національні органи
держав-членів, що відповідають за
безпеку
продукції
і
поліпшення
положення споживачів по всьому ЄС
Детальніша інформація за посиланням.

Вигоди для України: надання
допомоги споживачам з
прикордонних
питань;
підтримка
споживчих
організацій;
виконання
правових
зобов'язань;
сприяння
у
створенні
потенціалу
національних
споживчих організацій і
обміну передовим досвідом в
області споживчої освіти
На 2015-2020 рр. Програма має бюджет 147,39 млн. євро та Бенефіціарами є неурядові організації, Для отримання технічної
об'єднує волонтерів і волонтерські організації з різних засновані як в ЄС, так і в інших країнах, допомоги та нарощування
країн, надаючи практичну підтримку проектам Програма а також міжнародні організації, які потенціалу необхідно:

7

пропонує професійну підтримку волонтерів для осіб, що діють в області гуманітарної допомоги,
постраждали від стихійних лих; створення потенціалу для зменшення небезпеки стихійних лих.
волонтерських організацій в країнах, що постраждали від Детальніша інформація за посиланням.
стихійних лих; технічну допомогу для європейських
організацій з метою зміцнення їх потенціалу

Співробітництво
європейських
державних
адміністрацій

Третя програма
здоров’я
(програма
здоров’я для
зростання)

Бюджет Програми складає 131 млн. євро.
Мета Програми - розвиток цифрових рішень, які
дозволяють державним адміністраціям, підприємствам і
громадянам в Європі отримувати вигоду від сумісних
транскордонних та міжсекторальних громадських послуг.
Кошти не виділяються суб'єктам за межами Європейської
Комісії
Бюджет програми складає 449,4 млн. євро.
Третя програма ЄС в галузі охорони здоров'я (2014-2020) є
основним інструментом Європейської комісії для реалізації
стратегії ЄС в області охорони здоров`я.
Фінансування буде здійснюватися за рахунок:
грантів, які спільно фінансуються компетентними
органами, відповідальними за здоров'я населення в
державах-членах;
грантів, які співфінансуються іншими громадськими,
неурядовими або приватними організаціями, в тому числі
міжнародними організаціями з питань охорони здоров'я;
грантів для функціонування неурядових органів;
контрактів на закупівлю.

-створити
консорціум
європейських
організацій
(технічна допомога) або
європейських організацій та
організацій третіх країн ЄС
(нарощування потенціалу);
-сформувати
проектну
пропозицію
Бенефіціари: державні адміністрації, Заохочується співпраця з
корпорації,
малі
та
середні третіми країнами (зокрема, в
підприємства
рамках
Східного
Детальніша інформація за посиланням.
партнерства), а також з
міжнародними організаціями
або органами
Потенційні кандидати на фінансування національні органи охорони здоров'я,
державні
і
приватні
організації,
міжнародні
організації,
наукові
установи, науково-дослідні інститути та
неурядові організації, що мають
загальний інтерес в галузі охорони
здоров'я на рівні ЄС та які підтримують
конкретні цілі програми.
Детальніша інформація за посиланням.

Вигоди для України від
реалізації Програми:
зміцнення
здоров'я,
профілактика захворювань та
створення сприятливих умов
для
здорового
способу
життя;
захист
громадян
від
серйозних транскордонних
загроз здоров'ю;
сприяння
інноваційним,
ефективним
і
стійким
системам охорони здоров'я;
 сприяння доступу до більш
безпечної
медичної
допомоги громадянам.

