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7 основних пріоритетів на 2018-2020 

• Персоналізована медицина 

• інфекційні хвороби та вдосконалення глобального здоров’я

• декодування ролі навколишнього середовища для здоров’я та 
добробуту

• Інноваційні системи здоров’я та турботи - Інтегрованість догляду 

• Цифрова трансформація в Здов’ї та Турботі 

• Біг дейта яким можна довіряти та кібербезпека для Здоров’я і 
Турботи 



7 пріоритетів імплементовані в SC1 WP 2018-20202 
через 3 конкурси 

Конкурс «Краще здоров’я та турбота, економічне 

зростання та стала система охорони здоров’я»
5 основних пріоритетів та 32 тематики 

Конкурс «Цифро трансформація в системі охорони 

здоров’я та турботи»

13 тематик

Конкурс «Варті довіри цифрові рішення та кібербезпека в 

Здоров’ї та Турботі» 
3 тематики 

близько 

2 міліардів євро 



• Кращий доступ до системи охорони здоров’я та сталість системи охорони 
здоров’я та турботи 

• Вдосконалення участі громадян та полегшення трансформації системи 
охорони здоров’я та служб турботи до більш цифрових, персонально-
орієнтовані та базовані на суспільних потребах системи догляту та турботи

• е-Здоров’я 

• ІСТ технології для активного та здорового старіння 

Конкурс «Цифрова трансформація сфери охорони здоров’я та турботи» 

Вплив: максимізація потенціалу цифрової економіки в секторах охорони 

здоров’я та турботи

РУШІЇ ПОЛІТИКИ:  

Connected Digital 

Single Market Europian Cloud 

Initiative 

Europian Free 

Dlow of Data 

Initiative 

Silvere Economy 

Initiative 



• Мультидисциплінарні технології та рішення в системі охорони здоров’я та 
турботи із фокусом на кібербезпеку

• Безпечні та орієнтованих на споживача ІСТ рішень для раннього виявлення 
ризиків та ранньої інтервенції 

• Збір даних про різноманітність нових та існуючих джерел даних я’

• Оцифрування та трансформація Європейської промисловості та сервісів

• Прискорення ефективності Європейської Безпеки

Конкурс «Варті довіри цифрові рішення та кібербезпека в Здоров’ї та Турботі» 

Область фокусування 

РУШІЇ ПОЛІТИКИ:  

Connected Digital 

Single Market  

Big Data in healthcare 



Дедлайни конкурсів 

Конкурс «Краще здоров’я та турбота, 

економічне зростання та стала система 

охорони здоров’я»
Краще здоров’я та турбота, економічне 

зростання та стала система охорони 

здоров’я

Цифро трансформація в системі 

охорони здоров’я та турботи

Варті довіри цифрові рішення та 

кібербезпека в Здоров’ї та Турботі



Політика 

• Глобальні об’єднання • Європейські політики 

Інтегровані Морська 
та загальна політика 
рибного господарства

Клімат & 
енергія

Біоекономічна стратегія Циркулятивна економіка

Єдиний 
цифровий ринок

CAP & EIP-AGRI

SC2 WP в загальних рисах



Мудрий 
мененджмент 
ресурсів для 
підримання 

сталості розвитку 
суспільсва

Розуміти, 
захистити та 
примножити 

багатсво океанів

Розвиток 
розумніших, 

зелених, 
циркулятивних 

економік

Стала харчова 
безпека

Блакитне 
зростання

Відродження 
сільскої 

місцевості

Функціональні 
лісові 

екосистеми, 
стала харчова 

система, та 
здоровий стиль 

життя

Адресування 
кліматичних 

змін та 
поворність змін 

на суші та 
водних 

територій

Прискорення 
основних 

інновацій на 
суші і водних 
територіях 

нові продукти, 
ланцюжки 

доданої вартості 
та ринки 

Розвиток 
розумних, 
поєднаних 

територій та 
ланцюжки 
вартості на 

господарських та 
прибережних 

територіях

Перехід до 
циркулитивної 
біоекономічної 

моделі

Циркулятивна 
біоекономічна 
інвестиційна 
платформа
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Динамічний & 
інноваційний 

харчовий і 
фермерський сектор

Ресурсний & 
розумний по 

відношенню до 
клімата еко-здорове 
виробництво  їжі та її 

споживання

Продуктивний, 
здоровий, 

відновлюваний 
простір морів та 

океанів

Сталі акватериторіальні 
ресурси для розвитку 

харчових та біоекономічних 
ланцюжків створення 

вартості

Сильна блакитна економіка

Стале зростання на 
основі 

циркулятивності та 
пов’язаності 

Прискорена 
інноваційна система

Сильні & привабливі 
сільські території

«Ризиковані» 
інвестиції в 
інноваційні 
технології, 

прискорення 
індустріального 

розвитку та 
розвитку сільських 

і прибережних 
територій



Більш стратегічний та сфокусований підхід
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Еволюція бюджету 
конкурсів за SC2 та 

число тематик 

Budget Topics

522

560

94
3440

Бюджет за типом дій (M€)

IA

RIA

CSA

ERANET

EJP

Дії наближені до ринку з 
інвестиціями в нові знання

Менше тематик, більший 
бюджет

→ більше проектів за однією 

тематикою

SC2 WP в загальних рисах



Cross-cutting (перехресні/перехідні) елементи

• Значна підтримка для ВІДПОВІДЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ІННОВАЦІЙ

• 31 тематика з мультиакторним підходом (500M€ - більше 80 проектів)

• 27 тематик з вимогою значного залучення громадскості 

• 2 тематики з гендерною деменцією

• Широкий простір для залучення соціальних наук та гуманітаріїв

• 55 тематик помічених SSH (75%)

• Ключові внески в глобальні цілі (Rio-ринки)

• Клімат

• Сталий розвиток 

• Біорізноманітність

WP at в загальних рисах



Мультиакторний підхід в WP2018-2020
Ключові пункти

• Проект має відповідати на реальні потреби

• Адектваний відбір акторів з 
взаємодоповнюючими знаннями

• Справжнє & достатнє залучення акторів 
протягом виконання проекту

• Створення практичних, легкодоступних, 
легкозрозумілих та спроможних для 
використання знань

• Поширення результатів як мінімум через Agri 
EIP платформу з практичними абстрактами



SFS structure 736 
M€

• Стала 
харчова 
безпека

• Від 
функціональних 

екосистем до 
здорової їжі

• Виробництво та 
споживання харчових 
продуктів базуючись 

на розумних та 
природоохоронних 

підходах

• Сплановане 
міжнародне 
співробітниц

тво

• Створення 
можливостей 

13 тематик – 235 M€

5 тематик – 107 M€

6 тематик – 91 M€ 

7 тематик – 82 M€ 

Тип дій : 
RIA, IA, CSA, EJP, ERANET

Стала харчова безпека – 515M€ (2018-2019)



• Багатоцільове 
використання 
водних територій, 
пілотні 
демонстрації (BG-

05, 18 M€)

• Стале 
використання 
морських 
біоресурсів (BG-

03, 12 M€)

• Стала європейська 
аквакультура 4.0: 
харчування та 
годування (BG-04, 
24 M€) 

• Блакитна 
біоекономіка 
PPP (BG-02, 8 
M€)

• Флагманська 
ініціатива 
Майбутнє морів 
та океанів (BG-
07, 18 M€)

Тематики Блакитного зростання (2018-2019): приклади 

Клімат-
Океан

Сталі харчові 
ланцюжки

«Ризиковані» 
інвестіції

• Сталі рішення 
для 
біобазованого 
пластику на 
суші та морі 
(BG-06, 18 M€) 

Зв’язки водних 
територій та 

територій 

2 тематики – 26 M€2 тематики – 36 M€ 1 тематики – 18 M€ 1 тематики – 18 M€

Міжнародне 
співробітництво

• Зв’зки з 
Інноваційною 
програмою Балтики і 
Північного моря (BG-
01, 2.5 M€) 

• Флагманська 
ініціатива всіх 
атлантични 
океанічних 
досліджень (BG-08, 
64 M€)

• Координування 
підводних та водних 
досліджень і 
інновацій в Чорному 
морі (BG-09, 2 M€)

3 тематики– 68,5 M€

Societal challenge 2 конкурси



Rural renaissance
€ 263 million для сільських територій щоб стати розумнішими, 

зеленішими, циркулятивними та краще поєднаними

Інфестування п политики що забезпечать майбутнє: 

Модернізація політики для сприяння відновленню генерації та 
кращої стійкості і доступпності суспільних товарів

Інвестиції в бізнес: 

Створення малих придатних до копіювання рефінаріїв, прискорення 
регіональних біоекономічних та інноваційних ланцюжків створення 

вартості

Оцифрування: 

Здійснення обіцянок цифрової революції для фермерів та 
жителів села 

Інвестиції в людей: 

Прискорення інновацій, створення та використання знань для 
вдосконалення навичок і інноваційних система

Societal challenge 2 конкурси



Rural renaissance – 263M€ (2018-2020)

• Відроджен
ня 

сільської 
місцевості

• З ферми до 
суспільства: 
розуміння 

динаміки та 
модернізація 

політики

• Організація сталих 
харчових та нехарчових 
ланцюжків вартості під 

впливом умов що 
змінюються

• Прискорення 
інновацій та 
залучення 

людського і 
соціального 

капіталів

• Використанн
я перевах 
цифрової 
революції

4 тематики €60 mio

5 тематики - €125 mio 3 тематики - €37 mio
(+2 тематики €30 mio в ICT 
конкурсах)

3 Тематики - €41 mio

Тип дій: 
RIA, IA, CSA



Дедлайни конкурсів

Відкриття
Процедура 

подачі
Стадії Дедлайни

Інфо  для 

аплікантів

Приблизний 

початок 

проектів 

31 жовтня 

2017

Одна стадія Одна стадія 13.02.2018
червень 

2018

жовтень 

2018

2-стадії 

1 стадія 13.02.2018
травень 

2018
-

2 стадія 11.09.2018
листопад 

2018

травень 201

9



З чого починається проект ?

Ідеї

Партнери
Спільні зусилля 

та результат
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