
 
 

Керівникам наукових,  

освітніх установ та бізнес-структур 

Шановні колеги! 

 31 жовтня 2019 року о 15:00 у Національному технічному університеті України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги 37,  

Зала засідань Вченої ради (корпус № 1) відбудеться  

Інформаційний день Програми «ГОРИЗОНТ 2020» 
Організатори:  

• Департамент міжнародного співробітництва та Департамент інновацій і трансферу 
технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

• Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського» за напрямом «Інформаційні 
та комунікаційні технології» http://ncp.kpi.ua 

• Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського» за напрямом «Клімат та 
ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» http://ncp.kpi.ua 

• Національний інформаційний  центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій 
 

Учасники семінару будуть ознайомлені з останніми новинами від Європейської Комісії 

щодо програми «Горизонт 2020», умовами участі у проектах. 

Для участі у семінарі необхідно зареєструватись до 29 жовтня 2019 року за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScngOzqj3HL5MDc-

Lm_qC1vpJdwtzxvU2qoEo3f_Vk7DflGZg/viewform або зателефонувати за номером (044) 204-80-19 

Програма заходу: 

14:30 – 15:00 Реєстрація учасників семінару 

Зала засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського  
(корпус № 1, проспект Перемоги, 37) 

15:00 – 15:15 Вступне слово  

Згуровський Михайло Захарович, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського 

15:15 – 15.30 Про організацію управління міжнародною науково-технічною діяльністю в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського і завдання по її розвитку 

Сидоренко Сергій Іванович, проректор з міжнародних зв'язків,  

Пасічник Віталій Анатолійович, проректор з наукової роботи 

15:30 – 16:10 Організація діяльності Національних контактних пунктів 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та актуальні конкурси програми «Горизонт 2020» 

Шукаєв Сергій Миколайович, д.т.н., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

НКП за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології» 

16:10 – 16:20 Фінансові правила програми «Горизонт 2020» 

Коваль Олена Віталіївна, керівник НКП за напрямом «Юридичні та фінансові 

аспекти» 

16:20 – 16:30 Актуальні конкурси за напрямом «Клімат та ефективність використання 

ресурсів, включаючи сировинні матеріали»  

Пятова Анжела В’ячеславівна, к.с.н., доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

НКП за напрямом «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи 

сировинні матеріали» 

16:30 – 17:00 Питання, обговорення та консультації  
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