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Керівникам закладів вищої 
освіти та  наукових установ

Про інформаційний день «Горизонт Європа»

Міністерство освіти і науки України запрошує Вас на інформаційні дні щодо Рамкової 
програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» у період з 28 червня по 9 липня 2021 року. 
Організатор -  Європейська Комісія. Для участі НЕ потрібна попередня реєстрація.

Інформаційні дні «Горизонт Європа» присвячені 9-ти темам, кожна з яких передбачає 
проведення дискусій та практичних сесій.

Попередні дати проведення інформаційних сесій за згаданими темами: 
а 28 червня -  Інфраструктури (Infrastructures)
° ЗО червня -  Цифрові технології, індустрія та космос (кластер 4 -  Digital, industry & space) 
п"30  ч е р в і їя '^ ’ромадянсШ для суспільства (кластер» -  Civil security for society)
D 1 липня -  Культура, творчість та інклюзивне суспільство (кластер 2 -  Culture, creativity & 
inclusive society)
D 1 липня -  Дії Марії Склодовської-Кюрі: нові аспекти в рамках програми «Горизонт Європа» 
(The Marie Sklodowska-Curie Actions) 
а 2 липня - Здоров'я (кластер 1 -  Health)
0 5 та 6 липня -  Клімат, енергія та мобільність (кластер 5 -  Climate, energy & mobility) 
а 7 та 8 липня -  Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та 
навколишнє середовище (кластер б - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & 
environment)
n 9 липня -  Європейський дослідницький простір (ERA) та поширення участі (European 
Research Area (ERA) & Widening)

Детальніше програму заходу та посилання на пряму трансляцію можна отримати за 
посиланням: https://www.horizon-europe-infodavs2021 .еи/

Довідково:
З листопада 2020 року до травня 2021 року міністерством було проведено три етапи 

технічних консультацій з Європейською Комісією щодо долученим України до програми «Горизонт 
Європа». Міністерством освіти і науки України розроблено проект розпорядження Президента 
України «Про делегацію України для участі в переговорах з Європейською Комісією щодо 
долученим України до участі в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа», що було ухвалено від 24.05.2021 р. (розпорядження Президента України від 
№490/2021-рп). Також рішенням Уряду від 14 квітня 2021 р. було схвалено розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Європейською 
Комісією щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом 
(2021-2025)» (розпорядження КМУ №318-р. від 14.04.2021 p.).
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