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План доповіді

– Як виграти проект РП?
1. Де шукати правила та перелік тем?

2. Де і як шукати партнерів?

3. Як спланувати роботи за проектом?

4. Як скласти гарний запит?

– Як керувати проектом РП?
1. Знайте ворога в обличчя!

2. Особливості бухгалтерського обліку за проектом РП

3. Звітність
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Передмова

Horizon 2020 — не конкурс проектів, а програма. Її розділи:

– Excellent Science

– Industrial Leadership

– Societal Challenges

– Spreading excellence and widening participation

– Science with and for Society

– The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

– Euratom Research and Training Programme 2014-2018

Конкурси мають назву типу “Protection of European assets in 
and from space-2015-LEIT SPACE” (H2020-PROTEC-2015)
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Де шукати правила та
 перелік тем?

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
/en/home.html
Зверніть увагу на:

– Funding opportunities

– How to participate

Вас цікавлять правила,
в основному financial
guide, та умови коллів, 
в основному робочі 
програми (WP)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Шукаємо колли



6

Читаємо умови коллу
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Шукаємо правила
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Де і як шукати партнерів?

– На конференціях
– Через робочі групи
– По e-mail
– Через знайомих
– Через https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
– Через соціальні мережі (особливо LinkedIn)

Через регіональні контактні пункти:
http://www.fp6-nip.kiev.ua/
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/
– Через міжнародні департаменти

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://www.fp6-nip.kiev.ua/
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/
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Звідки брати координатора?

Бюджет H2020 формується з внесків країн-учасників

Мета кожної країни – "відбити бабки"

Тому країни, що дають більше грошей, виграють 
більше проектів; з них і треба брати координатора:

– Німеччина

– Франція

– Велика Британія

– Голландія

– Швейцарія
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Як спланувати роботи за 
проектом?

– Плануйте проект на рік довше, ніж вважаєте за 
потрібне

– Не беріть роботи, які ви не виконаєте гарантовано

– Не беріть на себе роль координатора

– Уважно прочитайте всі правила

– Заздалегідь з’ясуйте в вашого куратора з Комісії 
(project officer) що можна, а що - ні

– Не намагайтесь “хімічити”, працюйте прозоро
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Приблизний графік подій

T - 2 роки: оголошено колл

T - 1,5 роки: дедлайн подачі запитів

T - 1 рік: результати конкурсу, початок переговорів

T - 0,5 року: завершення переговорів, формування 
консорціуму, укладання грантової угоди

T + 0: підписання грантової угоди, старт проекту

T + 3 міс.: kick-off meeting (установча нарада)

T + 1 рік: нарешті всі партнери розуміють мету однаково

T + n років: кінець проекту

T + n + 5 років: до цього моменту до вас може прийти аудит
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Як скласти гарний запит?

Гарний запит має відповідати:
– тематиці коллу
– конкретному пункту робочої програми
– правилам H2020
– критеріям оцінювання:

1. науково-технічна якість 5 пунктів
2. ефективність менеджменту 5 пунктів
3. вплив 5 пунктів*

– принципам етики та гендерної рівності 0,5 пунктів

Прохідний бал: 13 пунктів
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Інші поради

– Одразу укладайте грантову угоду 2 мовами: 
англійською та українською

– Найміть гарного бухгалтера, який буде вести ваш 
проект

– Заздалегідь домовтеся з дирекцією, поясніть їм 
правила та зобов’язання інституту та наслідки їх 
невиконання
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Знайте ворога в обличчя!

Ваші вороги:

– лінь (ваша та чиновників)

– жадібність (ваша та дирекції)

– недбале планування робіт та витрат

– законодавство України
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Особливості бухгалтерського 
обліку за проектом РП

Грантова угода має бути зареєстрована в УкрІНТЕІ!

Має бути нотаріально завірений український переклад 
грантової угоди для надання в банк

На прямі статті (direct costs) відносяться лише ті витрати, які 
безпосередньо спрямовані на виконання завдань проекту

– Форма договору з виконавцями

– Заробітна плата

– Матеріали та обладнання

– Відрядження

– Накладні витрати
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Договір з виконавцями

Має містити:

– вартість одного PM в грн. “за умови повної зайнятості”

– ТЗ

– графік роботи

– анотований звіт

– акт здачі-приймання

– розрахунок людино-місяців на основі timesheets

Не має містити:

– слів “підряд” чи аналогічних

Суми вказуються в гривні
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Розрахунок зарплати

Personnel costs включають в себе як зарплату (КЕКВ 
2111), так і нарахування (КЕКВ 2120) і встановлюються в 
grant agreement!

Підставою для нарахування з/п є акти виконаних робіт, 
що складені на основі заповнених timesheets!

Приклад (курс продажу валюти 25 грн./€):
Виконавець €/PM грн./PM (-22%) години PM грн.

проф. А 1600 31200 40 0,25 7800,00

д-р Б 1200 23400 80 0,5 11700,00

інж. В 750 14625 120 0,75 10968,75

вказується в: GA договорі ЦПХ акті та timesheet акті
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У скільки оцінити людино-місяць?

Є дві точки зору на це питання:

– Будь-яка сума, якщо вона буде реально 
виплачена (раджу обмежитись €1000-1500)

– Звичайна зарплата за штатним розкладом

Зважений варіант:

– Максимально можлива зарплата з усіма 
дозволеними законодавством надбавками та 
доплатами +22% нарахування (це €250-750)

Можна заплатити більше (з н/в), але не менше!
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Матеріали та обладнання

– Закупівлю матеріалів треба планувати по статті 
“other direct costs”

– По статті “equipment” оплачується лише 
амортизація обладнання (за українськими 
правилами). На практиці її не варто закладати

– Можливо придбати комплектуючі за статтею 
“other direct costs”
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Відрядження

На відміну від FP7, відшкодовуються всі витрати по 
відрядженню, підтверджені документами (в т.ч. ПДВ)

Приклад звітності по відрядженню для ЄС:
Тип витрат Дата документу Сума Курс Сума, €

Проїзд 28.02.2016 (дата оплати 
квитка)

9400 грн. 0.03691 346,95

Проїзд до 
аеропорту

14,19.03.2016 300 грн. 0.03336 10,01

Проживання 18.03.2016 (оплата на 
місці проживання)

240 € 1 240,00

Добові 14-19.03.2016 (період 
відрядження)

50 $ * 6 діб 0.9086 272,58

Разом 869,54
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Накладні витрати

На відміну від FP7 в H2020 є лише одна пласка 
ставка накладних: 25% від суми власних прямих 
витрат (без урахування субконтрактів та з/п 
сумісників, що виконують роботи на території іншої 
установи)

На використання накладних (indirect costs) за 
проектами також є обмеження, описані у financial 
rules



22

Фінансова звітність

Звітність являє собою дуже просту форму (Form C), 
що заповнюється онлайн

В розшифровках не вказують прізвища, а лише 
посади; для відряджень вказується дата, місце та 
мета відрядження

Галочки внизу потрібно ставити тільки якщо ви 
впевнені, що вони вас стосуються

– Визначення курсу валют
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Визначення курсу валют

Курси валют для звіту в ЄС треба брати звідси:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contrac
ts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
Всі витрати треба переводити в Євро, при чому з тієї 
валюти, в якій здійснювався розрахунок (наприклад, 
добові в закордонних відрядженнях — з USD)

Курс береться на місяць здійснення витрат (за датою 
документу)

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


24

Науково-технічна звітність

Буває 2 видів:

– Deliverable (згідно календарного плану)

– Periodic report (в кінці кожного року виконання 
проекту)

Deliverable зазвичай 30-50 стор., пишеться для 
спеціалістів як звіт про виконання завдання

Periodic report зазвичай 70-100 стор., пишеться для 
чиновників як звіт про хід виконання проекту в цілому
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Питання?




