«Горизонт 2020»
Програма «Горизонт 2020» (далі — Програма) — це рамкова програма з наукових
досліджень та інновацій Європейського Союзу, розпочата у 2014 р. (на зміну 7 Рамковій
Програмі), яка об'єднує:
џ Рамкові програми з досліджень і технологічного розвитку (Framework Programmes
for Research
and Technical Development);
џ Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій (Competittivness and
Innovation
Framework Programme -CIP);
џ Європейський інститут інновацій та технологій (European Institute of Innovation and
Technologies-ЕІТ).
Програма спрямована на:
џ зміцнення позицій ЄС у галузі досліджень, інновацій і технологій;
џ сприяння економічному зростанню та створенню нових робочих місць;
џ вирішення основних суспільних проблем Європи, зокрема зміни клімату, розвитку

стійкого (зеленого) транспорту, мобільності, відновлюваних джерел енергії,
продовольчої безпеки, старіння населення.

Пріоритети програми
Основні пріоритети Програми:
џ Передова наука (Excellent Science);
џ Індустріальне лідерство (Industrial Leadership);
џ Суспільні виклики (Societal Challenges).
Невід'ємною частиною Програми також є підпрограми:
џ Високі стандарти діяльності та збільшення кількості учасників (Spreading
excellence and widening participation);
џ Наука з суспільством та для суспільства (Science with and for Society);
џ Європейський інститут інновацій та технологій (European Institute of Innovation
and Technology, EIT);
џ Неядерні дослідження Обєднаного науково-дослідного центру (Non-nuclear
direct of the Joint Research Centre, JET).

Загальні положення
Програма діє на основі конкурсів (Calls), оголошених Європейською Комісією.
Для участі у більшості конкурсів Програми необхідно створити консорціум та обрати
координатора проекту.
Оцінювання поданих на конкурс проектів здійснюють експерти Європейської
Комісії (для того, щоб стати експертом необхідно розмістити відомості про себе у
спеціальній базі експертів).
Фінансування відібраних проектів здійснюється після підписання Грантової
Угоди. Кошти на реалізацію проекту перераховуються на рахунок координатора
проекту, а той, у свою чергу, розподіляє їх між партнерами. Валюта Програми — євро
(тому українським установам для отримання фінансування необхідно відкрити
валютний рахунок в євро).
Робоча мова Програми — англійська (вся юридична та наукова документація, у
тому числі листування між партнерами здійснюється англійською мовою).

Реєстрація учасників в Програмі, подання проектної пропозиції, підготовчі
роботи з підписання Грантової Угоди тощо здійснюється в режимі on-line через Портал
учасників (Participant portal).

Типи дій (типи проектів)
Типи дій (типи проектів) Програми:
џ Науково-дослідні та інноваційні дії (Research and Innovation Actions, RIA);

Опис дії: Проекти спрямовані на:
џ створення нових знань та/або вивчення можливостей реалізації нових, або вдоскона-

лення існуючих технологій, продуктів, процесів, послуг і рішень;
џ проведення фундаментальних і прикладних досліджень;
џ розвиток та інтеграцію тенологій, їх тестування на невеликих прототипах у

лабораторіях, або змодельованому середовищі.
Ставка фінансування — 100%.
Мінімальний склад консорціуму — три незалежні юридичні особи з країн-учасниць
Європейського Союзу, або асоційованих країн.
џ Інноваційні дії (Innovation Actions, IA);

Опис дії: Проекти:
џ спрямовані на розроблення виробничих планів, створення нових, змінених або вдос-

коналених продуктів, процесів або послуг;
џ можуть включати моделювання, тестування, демонстрацію, пілотування,

масштабну перевірку продукту і його тиражування для ринку.
Ставка фінансування — 70%, за винятком неприбуткових установ, для яких ставка
фінансування становить 100 %.
Мінімальний склад консорціуму — три незалежні юридичні особи з країн-учасниць
Європейського Союзу, або асоційованих країн.
«Демонстрація, або пілотування» здійснюється для перевірки технічної та економічної життєздатності нової або вдосконаленої технології, продукту, процесу, послуги або
рішення у робочому (або наближеному до робочого) середовищі.
«Тиражування для ринку» здійснюється для підтримки першого впровадження будьякої інновації (яка пройшла демонстрацію, але не застосовується) на ринок.
џ Дії з координування та підтримки (Coordination and Support Actions, CSA);

Опис дії: Проекти спрямовані, в основному, на:
џ реалізацію заходів із стандартизації, поширення інформації, підвищення рівня обіз-

наності та комунікації; створення, координування і підтримки мереж;
џ політичний діалог, спільні навчальні заходи, дослідження (у тому числі проектні

дослідження для створення нової інфраструктури);
џ реалізацію додаткових заходів із стратегічного планування.

Ставка фінансування — 100%.
Мінімальний склад консорціуму — одна юридична особа з країни-учасниці
Європейського Союзу, або асоційованої країни.

џ МСП інструмент (SME instrument);

Опис дії: Проекти спрямовані на на підтримку повного інноваційного циклу (трьох
етапів, включаючи менторство та послуги з коучингу) малих і середніх підприємств
(МСП).
Ставка фінансування — 70%.
Мінімальний склад консорціуму — одне мале або середнє підприємство з країниучасниці Європейського Союзу, або асоційованої країни.
џ ERA-NET співфінансування (ERA-NET Cofund).

Опис дії: Проекти спрямовані на підтримку державно-громадського партнерства, в
тому числі спільних ініціатив щодо розроблення програм держав-членів ЄС з підготовки, створення мереж, проектування, проведення та координування спільної діяльності.
Мінімальний склад консорціуму — три незалежні юридичні особи з країнучасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Передова наука
Мета пріоритету — вдосконалення наукової бази та забезпечення стабільного
розвитку наукових досліджень у країнах Європи.
У межах пріоритету передбачається:
џ підтримка передових фундаментальних досліджень талановитих і креативних

науковців та їхніх наукових груп;
џ фінансування спільних досліджень нових галузей;
џ надання дослідникам можливостей для навчання та кар'єрного росту;
џ підвищення якості дослідницької інфраструктури Європи та надання доступу до

неї науковцям усього світу.
Тематичні напрями пріоритету:
џ Передові технології і технології майбутнього (Future and Emerging

Technologies -FET);
Передові технології і технології майбутнього (Future and Emerging Technologies FET) — один з тематичних напрямів пріоритету «Передова наука», в межах якого
підтримується:
1.1. FET Open: підтримка нових ідей (Fostering novel ideas)
џ Мета — пошук нових шляхів розвитку радикально нових технологій майбутнього.
џ Підтримка надаватиметься високоризиковим спільним науково-технічним

проектам, а також проектам, які пов'язані з дослідженням ембріонів.
1.2. FET Proactive: підтримка перспективних наукових тем і наукових груп
(Nurturing emerging themes and communities)
џ Мета — розвиток нових галузей досліджень і створення перспективних наукових

груп у цих галузях.
џ Підтримка надаватиметься розробленню тематики трансформаційних досліджень.

1.3. FET Flagships: вирішення масштабних міждисциплінарних і технологічних
завдань (Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges)
џ Підтримка наукових ініціатив, які мають широкомасштабний,

мультидисциплінарний характер і спрямовані на науковий прорив.
Передбачається довготривала співпраця наукових колективів для розвитку
технологічних інновацій і їх практичного застосування.
џ Європейська Рада з наукових досліджень (European Research Council - ERC);

Європейська Рада з наукових досліджень (European Research Council - ERC) —
автономна установа (до складу якої входить Науковий комітет [Scientific Council] та
Виконавче Агенство [Executive Agency]), створена з метою стимулювання розвитку
науки та фінансування наукових досліджень.
Науковий комітет, до складу якого входять відомі науковці, здійснює
керівництво ERC, запроваджує ініціативи з міжнародного співробітництва, визначає
стратегічні напрями наукових досліджень і приймає рішення щодо їх фінансування.
Підтримка надаватиметься окремим групам (individual teams) науковців (без вікових
обмежень і з усього світу) для проведення інноваційних міждисциплінарних
досліджень, а також досліджень у нових (перспективних) галузях науки.
Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions);
Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions) — один із тематичних
напрямів пріоритету «Передова наука», спрямований на підтримку навчання,
мобільності та розвитку кар'єри науковців, як з країн Європейського Союзу, так і
інших країн світу.
В межах тематичного напряму підтримуються:
1.1. Набуття нових професійних знань завдяки якісній підготовці науковців
(Fostering new skills by means of excellent initial training of researchers)
џ Підтримка проектів, спрямованих на реалізацію науково-навчальних програм. Як

правило, партнерство (між університетами, науковими установами та
підприємствами) здійснюватиметься у формі науково-навчальної мережі або аспірантури промислового спрямування (industrial doctorate).
џ У рамках програм також проводитимуться тренінги (тематика яких: робота в

команді, діяльність пов'язана з ризиком, управління проектами, стандартизація,
підприємницька діяльність, професійна етика, інтелектуальна власність,
комунікація та соціальна пропаганда), які мають важливе значення для
генерування, розвитку та розповсюдження інновацій.
1.2. Збільшення привабливості Європи завдяки міжнародній і міжгалузевій
мобільності (Nurturing excellence by means of cross-border and cross-sector mobility)
џ Підтримка надаватиметься науковцям на різних етапах наукової кар'єри

(незалежно від національності) для реалізації наукових і інноваційних проектів у
межах транснаціональної і міжнародної мобільності.
џ Науковці отримають фінансування за умови виконання робіт в університетах,

наукових установах, малих і середніх підприємствах інших країн. Також
надаватиметься можливість суміщення посад, яка передбачатиме зайнятість як у
державному, так і у приватному секторах з метою посилення трансферу знань і
створення стартапів (start-ups).

1.3. Стимулювання інновацій завдяки взаємозбагаченню знаннями (Stimulating
innovation by means of cross-fertilisation of knowledge)
џ Підтримка обмінів висококваліфікованими науковцями та дослідниками з різних

країн, галузей знань і секторів промисловості. Брати участь у таких обмінах
зможуть науковці на будь-якому етапі наукової кар'єри: від аспірантів до
досвідчених науковців, у тому числі адміністративно-управлінський і технічний
персонал.
џ Фінансуватимуться короткострокові візити в межах співробітництва з

університетами, науковими установами, малими та середніми підприємствами
Європи, а також в межах зміцнення міжнародної співпраці між країнами Європи
та третіми країнами.
1.4. Збільшення структурного впливу шляхом співфінансування діяльності
(Increasing the structural impact by co-funding the activities)
џ Мета — підвищення привабливості науково-інноваційних центрів (centers of

excellence) Європи, поширення досвіду в межах Дій Марії Склодовської-Кюрі,
збільшуючи їх кількісний та структурний вплив.
џ Підтримка нових, або вже існуючих регіональних, національних або міжнародних

програм мобільності (які призначені для стажування науковців, підвищення
кваліфікації та обміну персоналом).
џ Науково-дослідні інфраструктури Європи, в т.ч. електронні (European Research

Infrastructures, including e-Infrastructures).

Індустріальне лідерство
Мета пріоритету — сприяння залученню інвестицій у передові промислові
технології, росту і виведенню компаній Європи на світові ринки.
У межах пріоритету передбачається:
џ досягнення лідерства у передових і промислових технологіях (Enabling and

Industrial Technologies) із застосуванням перехресних дій;
џ cпрощення доступу до управління фінансовими ризиками;
џ надання підтримки інноваційним малим і середнім підприємствам.

Тематика досліджень: електронна охорона здоров'я, інтелектуальні енергосистеми, інтелектуальні транспортні системи, заходи для запобігання кліматичним
змінам, наномедицина, нові матеріали для легкових транспортних засобів, а також
розроблення промислових процесів і продуктів на основі біотехнологій.
Тематичні напрями пріоритету:
џ Лідерство у високоефективних і промислових технологіях (Leadership in Enabling

and Industrial
Technologies):
o Інформаційні та комунікаційні технології (Information and Communication
Technologies - ICT);
o Нанотехнології, новітні матеріали, перспективні технології і процеси та
біотехнології (Nanotechnologies,
Advanced materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology);
o Космічний простір (Space).

џ Доступ до ризикового фінансування (Access to risk finance).
џ Інновації в малих та середніх підприємствах (Innovation in SMEs).

Суспільні виклики
Мета пріоритету — розроблення нових рішень для подолання соціальних викликів
сьогодення.
У межах пріоритету передбачається підтримка рішень, спрямованих на:
џ покращення здоров'я та добробуту людей впродовж життя;
џ забезпечення необхідної кількості безпечних і високоякісних продуктів

харчування та інших біо-продуктів шляхом розвитку системи первинного виробництва з раціональним використанням ресурсів, екосистемних послуг і
конкурентоздатних низьковуглецевих ланцюгів поставок;
џ перехід до надійної, стійкої і конкурентоспроможної енергетичної системи в

умовах зростаючого дефіциту ресурсів, потреб в енергії та змін клімату;
џ створення екологічно безпечної, ресурсоефективної, добре налагодженої

транспортної системи Європи;
џ створення ресурсоефективної економіки адаптованої до змін клімату та

забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення
світу, яке зростає, в межах сталого використання природних ресурсів планети;
џ створення інноваційних, безпечних суспільств і суспільств рівних можливостей в

контексті нових трансформацій і зростання глобальної взаємозалежності.
Тематичні напрями пріоритету:
џ Охорона здоров'я, демографічні зміни та добробут населення (Health, demographic

change and wellbeing)
џ Продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство, морські

дослідження, дослідження внутрішніх вод та біоекономіка (Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and
the Bioeconomy)
џ Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика (Secure, clean and efficient

energy)
џ Інтелектуальна транспортна система, «зелений» та інтегрований транспорт (Smart,

green and integrated transport)
џ Запобігання змінам клімату, навколишнє середовище, ефективне використання

ресурсів та сировини (Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials)
џ Інноваційні, безпечні та рефлективні суспільства (Іnclusive, innovative and

reflective Societies)
џ Безпечні суспільства — захист свобод та безпеки Європи та її громадян (Secure

societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Неядерні дослідження
Об'єднаного науково-дослідного центру
Неядерні дослідження Об'єднаного науково-дослідного центру (Non-nuclear
direct of the Joint Research Centre, JET) — підпрограма програми «Горизонт 2020»,
яка передбачає дослідження та інновації в галузі ядерної енергетики, які
підтримуються в рамках Угоди Європейського товариства з атомної енергії
(програма «Євроатом»), для розвитку передових методів ядерної безпеки,
радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї.
Підпрограма в рамках Об'єднаного науково-дослідного центру реалізовується за
пріоритетами:
1. Передова наука
Підтримка досліджень із удосконалення наукової бази даних (необхідної для
прийняття політичних рішень і кращого розуміння природних процесів, які лежать в
основі суспільних викликів) та вивчення нових напрямів науки і техніки (завдяки
програмі пошуково-дослідних робіт).
2. Індустріальне лідерство
Підтримка інновацій і конкурентоспроможності шляхом: розвитку співробітництва в
галузі трансферу знань і технологій; використання, стандартизації і перевірки
космічних даних і технологій (зокрема, для вирішення суспільних викликів).
3. Суспільні виклики
3.1. Охорона здоров'я, демографічні зміни та добробут населення
Сприяння удосконаленню методів, стандартів і практики виконання законодавства
ЄС з питань охорони здоров'я та захисту прав споживача шляхом:
џ оцінювання ризиків і можливостей пов'язаних із використанням нових технологій

і матеріалів ( у т. числі наноматеріалів) у продуктах харчування, кормах та
споживчих товарах, а також розроблення та верифікація узгоджених методів вимірювань, ідентифікації, кількісного аналізу, комплексних стратегій тестування і
найсучасніших методів для оцінювання токсикологічної небезпеки (враховуючи
альтернативні методи досліджень на тваринах); оцінка впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я;
џ розроблення і покращення якості обстежень (health testing) та скрінінгових

досліджень (в тому числі проведення генетичних тестувань і обстежень на
виявлення онкологічних захворювань).
3.2. Продовольча безпека, стійке сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка
Підтримка розвитку, реалізації і моніторингу європейської політики в галузі
сільського та рибного господарств (враховуючи продовольчу безпеку та біоекономіку) шляхом:
џ створення глобальної системи та методів для прогнозування врожаю та

моніторингу врожайності сільськогосподарських культур; покращення коротко- та
середньострокового прогнозування сільсько-господарської продукції з
врахуванням наслідків змін клімату;
џ підтримки інновацій в галузі біотехнологій та підвищення ефективності

використання ресурсів;

џ моделювання процесу прийняття рішень у сільському господарстві; аналіз впливу

єдиної сільськогосподарської політики ЄС («Common Agricultural Policy, CAP
towards 2020») на країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою;
џ подальшого розвитку методів регулювання рибальства, контролю риби та рибної

продукції; біоекономічного моделювання для кращого розуміння прямих
(риболовля) і непрямих (зміна клімату) впливів діяльності людини на динаміку
рибних запасів, морське середовище та соціально-економічні наслідки.
3.3. Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика
Тематика досліджень:
џ безпечне енергопостачання (стосовно залежності Європи від неєвропейських

систем постачання і передачі електроенергії); розроблення «дорожніх карт» з
енергетики;
џ мережі для передачі електроенергії (моделювання та штучне моделювання транс-

європейських енергетичних мереж, енергосистем в реальному часі; аналіз
інтелектуальних мереж (smart/super grid technologies);
џ енергоефективність (методи моніторингу та оцінки результатів політики

енергоефективності, техніко-економічний аналіз використання енергоефективних
технологій, інструментів, інтелектуальних мереж);
џ низьковуглецеві технології (в тому числі ядерна безпека програми «Євроатом»).

3.4. Інтелектуальна транспортна система, «зелений» та інтегрований транспорт
Тематика досліджень:
џ низьковуглецеві технології для всіх видів транспорту (електрифікація автомобілів,

літаків, кораблів та інших транспортних засобів, які працюють на альтернативних
видах палива; доступність і вартість викопного палива та викопних джерел енергії, а також вплив електрифікації автомобільного транспорту на електричні мережі
і виробництво електроенергії);
џ екологічно чисті та ресурсоефективні транспортні засоби (розроблення

удосконалених методів вимірювання викидів шкідливих речовин і розрахунку екологічного навантаження; інвентаризація та моніторинг викидів забруднюючих
речовин);
џ системи інтелектуальної мобільності (техніко-економічна оцінка нових

транспортних систем, покращення організації дорожнього руху, розроблення інтегрованих підходів до організації перевезень);
џ комплексна транспортна безпека (засоби для збору, обміну та аналізу інформації

про нещасні випадки і аварії на дорозі, воді, у повітрі; ефективне запобігання
нещасних випадків).
3.5. Запобігання змінам клімату, навколишнє середовище, ефективне використання
ресурсів і сировини
Сприяння екологічній безпеці, стійкому управлінню світовими природніми
ресурсами шляхом:
џ надання доступу до інформації про стан навколишнього середовища (завдяки

подальшому розвитку геопросторових інструментів та інноваційних структур ІКТ
(таких, як Інфраструктура просторової інформації ЄС (ISPIRE);

џ вимірювання і моніторинг основних факторів навколишнього середовища; оцінка

екоситемних послуг із урахуванням наслідків кліматичних змін;
џ розроблення комплексної системи моделювання для оцінки стійкості природних

ресурсів на основі тематичних моделей (ґрунт, землекоритсання, вода, якість
повітря, викиди парникових газів, лісове та сільське господарство, енергетика,
транспорт), враховуючи зміни клімату;
џ підтримки трансферу технологій, заходів з управління основними ресурсами

(ліси, ґрунти, продукти харчування), а також досліджень щодо зменшення
наслідків кліматичних змін і екологічних проблем використання ресурсів; пошуку
компромісу в конкуренції на землю (для використання землі при виробництві
продуктів харчування, енергії);
џ комплексної оцінки політики сталого виробництва і споживання (безпека

постачання стратегічної сировини, ресурсоефективність, низьковуглецеві і екологічно чисті технології, розвиток продуктів і послуг);
џ комплексного аналізу заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату та/або

адаптації до них.
3.6. Інноваційні, рефлективні суспільства та суспільства рівних можливостей
Сприяння досягненню стратегічних цілей ЄС у межах ініціатив «Інноваційний
союз», «Громадська безпека» і «Глобальна Європа». Напрями діяльності:
џ комплексний аналіз факторів, які стимулюють і гальмують дослідження та

інновації, розроблення платформи моделювання оцінки їх макро- та мікроекономічних впливів;
контроль за реалізацією інноваційної політики ЄС у рамках ініціативи
«Інноваційний союз» завдяки використанню систем публічної інформації та
інтелектуальних систем для збору необхідних даних;
џ підтримка державної і регіональної політики у сфері інтелектуальної спеціалізації

(smart specialisation);
џ розроблення для ЄС ефективних інструментів управління кризовими явищами у

фінансовій сфері (із застосуванням економетрики та макроекономічного аналізу
реформи фінансової системи);
џ моніторинг діяльності Європейського дослідницького простору, аналіз факторів,

які стимулюють і гальмують деякі з його ключових елементів (мобільність
науковців, ініціювання національних програм наукових досліджень) і вироблення
політики розвитку; надання доступу до наукових баз даних користувачам з країнучасниць ЄС, країн-кандидатів на вступ до ЄС і асоційованих країн.
3.7. Безпечні суспільства — захист свобод та безпеки європи та її громадян
Напрями діяльності:
џ розроблення кількісного аналізу цифрової економіки; дослідження впливу

інформаційних і комунікаційних технологій на цифрове суспільство; вивчення
впливу безпеки на життєдіяльність людей (Digital Living);
џ оцінка вразливості основних інфраструктур (у тому числі світових навігаційних

систем, фінансових ринків); удосконалення методів боротьби із шахрайством і
засобів спостереження за морським простором; оцінка ефективності технологій
ідентифікації особи (digital identity);

џ розвиток світових інформаційних систем раннього попередження про стихійні

лиха і інформаційних систем управління ризиками;
џ виклики світовій безпеці (тероризм, нерозповсюдження ядерної зброї (хімічної,

біологічної, радіаційної, ядерної), загрози спричинені соціально-політичною
нестабільністю, інфекційні захворювання) їхня оцінка та управління; стійкість до
нових або гібридних загроз.

Бюджет програми
Бюджет Програми становить 77 млрд. євро. Розподіл фінансування в межах
пріоритетів наведено у таблиці:

Обсяг
фінанс.
млрд.
(євро)

Пріоритет програми/Тематичний напрям

ПЕРЕДОВА НАУКА:
Європейська Рада з наукових досліджень
Передові технології і технології майбутнього
Дії Марії Склодовської-Кюрі
Науково-дослідні інфраструктури Європи (в т.ч. електронні)
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО:
Лідерство у високоефективних і промислових технологіях
Доступ до ризикового фінансування
Інновації в малих та середніх підприємствах
СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ:
Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут населення
Продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство,
морські дослідження, дослідження внутрішніх вод та біоекономіка
Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика
Запобігання змінам клімату, навколишнє середовище,
ефективне використання ресурсів та сировини
Інтелектуальна транспортна система, «зелений» та інтегрований транспорт
Інноваційні, безпечні та рефлективні суспільства
Безпечні суспільства — захист свобод та безпеки Європи та її громадян
ВИСОКІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ
КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ
НАУКА З СУСПІЛЬСТВОМ ТА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
НЕЯДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄДНАНОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ВСЬОГО:

24,4
13,0
2,7
6,2
2,5
17,0
13,6
2,8
0,6
29,7
7,5
3,9
5,9
6,3
3,1
1,3
1,7
0,8
0,5
1,9
2,7
77,0

