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Анотація презентації

 Розглядаються організаційно-правові і фінансові аспекти 
участі українських організацій у РП7 

 Пропонуються підходи до вирішення конкретних питань 
при підготовці та виконанні проектів відповідно до 
діючих вимог ЄС та українського законодавства

 Надаються рекомендації з питань фінансового 
менеджменту проектів  РП7 для працівників 
дослідницьких колективів, фінансових менеджерів та 
керівників українських організацій

 Пропонуються узгоджені дії науковців, фінансових 
менеджерів та керівників організацій
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Досвід участі ЛвЦНТЕІ у Рамкових Програмах

6РП:

 ATVN-EU-GP (Academic Internet Television Network 
Showcases the best of good practice activities) 
http://www.atvn-eu-gp.pl

 PRO_NMS (PRO Active Actions for New Member States) 
http://www.pro-nms.net/

7РП:

 SCUBE-ICT (Strategic Cooperation of Ukraine, Belarus 
and EU in Information and Communication Technologies) 
http://www.scube-ict.eu/

http://www.atvn-eu-gp.pl/
http://www.atvn-eu-gp.pl/
http://www.atvn-eu-gp.pl/
http://www.atvn-eu-gp.pl/
http://www.atvn-eu-gp.pl/
http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
http://www.scube-ict.eu/
http://www.scube-ict.eu/
http://www.scube-ict.eu/
http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
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Етап підготовки проекту:
PIC і LEAR

Дійові особи: керівник організації, керівник проекту 

Отримайте ідентифікаційний код учасника РП7 - Participant Identification 
Code (PIC). Без цього коду Ви не зможете подати заявку. 

Повна інформація на веб-сторінці:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Організація (юридична особа) має призначити свого представника –
Legal Entity Appointed Representative - LEAR 
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html

В Європейську Комісію відсилається спеціальний документ за підписом керівника, в 
якому вказують контактні дані LEAR.

Уповноважена особа - LEAR - відповідає за правильність всіх даних про організацію та 
своєчасне внесення змін у базу даних ЄК.

Детально все описано в посібнику User’s Guide "Unique Registration Facility“.

http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
http://www.pro-nms.net/
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html


Participant Portal (1)
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Participant Portal (2)

6



Participant Portal (3)
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Формуляр LEAR
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Форма опису юридичної особи
(заповнюється при отриманні PIC)

9



Форма статусу організації
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Фінансове планування 
на етапі підготовки проекту
Дійові особи в організації: 

керівник проекту, бухгалтер, керівник організації

 Чітко визначити свої задачі (роль в проекті), оцінити виконання 
цих задач як по кількості потрібного персоналу, так і в часових 
рамках (людино-місяці / person-months)

 Оцінити середню вартість людино-місяця 

 Оцінити вартість поїздок (врахувати, що є обов’язкові зустрічі 
консорціуму)

 Оцінити інші витрати (конференції, додаткові ресурси для 
досліджень)

 Принцип обрахунку непрямих (накладних) витрат – Indirect cost

http://www.pro-nms.net/
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Фінансове планування 
на етапі підготовки контракту

Дійові особи в організації: 
керівник проекту, бухгалтер, керівник організації

 Тривалість проекту і кількість платежів (авансовий, проміжний і 
фінальний)

 Уточнення плану робіт з врахуванням термінів одержання коштів

 Валютний рахунок (субрахунок) 

 Підписання контракту (фактично для української сторони-
партнера проекту контракт є трьохсторонньою угодою: 
Координатор – Європейська Комісія – українська організація)

 Налагодження комунікацій між дійовими особами в українській 
організації – службові записки від Керівника проекту

http://www.pro-nms.net/
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Базові інформаційні джерела

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 Negotiation guidance notes

 Checklist for a consortium agreement

 Guide to financial issues

 Guide to intellectual property rights

 Guidance notes on project reporting

 Guidance notes on project technical review

 Guidance notes on audit certification

Це допоможе Вам краще розуміти вимоги і 
пропозиції Kоординатора проекту 

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
http://www.pro-nms.net/


14

Контракт підписано. Фінансове планування

Керівник організації – видає наказ на виконання проекту в 
межах організації (тут в т.ч. можна визначити принципи 
оплати праці та призначити відповідальних осіб проекту)

Бухгалтер – визначитись з принципами обліку витрат за 
проектом (зрозуміти, що таке прямі і непрямі витрати). 
Бажано, щоб для звітування перед ЄК не треба було вести 
паралельного обліку. 

Керівник проекту (в укр.організації) - зрозуміти, що проект 
змінює старі правила в організації, і треба шукати 
порозуміння - налагодження комунікацій між дійовими 
особами в організації.

Важливо: Проект це не виконання робіт за угодою із 
замовником, а діяльність, яка відповідає як цілям 
ЄС, так і потребам Вашої організації, і яку 
співфінансує Європейська Комісія.

http://www.pro-nms.net/
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Виконання проекту: фінансові аспекти

Перші кроки:

 Зареєструвати проект як наукову тему (УкрІНТЕІ)

 Скласти список виконавців

 Перекласти контракт і здати всі потрібні документи в 
банк (казначейство)

Перші труднощі – отримання авансового платежу. 

ЄК має 45 днів для авансового платежу після підписання 
контракту, а Координатор, як правило, 30 днів після 
отримання коштів від ЄК. Як взяти участь у першій 
зустрічі консорціуму до отримання авансу? 

Реальні ситуації – як правило, організації отримують  
кошти через 2-3 міс. від початку проекту, але бувало і 
через 6 міс. 

http://www.pro-nms.net/
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Виконання проекту: оплата праці

Фактично у проектах ми маємо погодинну оплату 
праці.

Інструменти:

 Оплата за звичними ставками, але це не підходить тим, 
хто має 100% оплати праці з держбюджету

 Оплата в рамках “творчих колективів” (така практика є 
в Україні, і це фактично не відповідає вимогам ЄК)

 Введення змін у штатний розпис, зміна положення про 
оплату праці (бажано це зробити до початку проекту). 
Певні проблеми для бюджетних організацій – потрібне 
погодження з вищестоящою організацією 

 Щомісяця - табель з вказанням відпрацьованих годин по 
кожній групі робіт (Work Package) 
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Виконання проекту: ПДВ та непрямі витрати

ПДВ:
 ПДВ від отриманих коштів (на основі угоди між 

Україною і ЄС – ПДВ не нараховується) 
 ПДВ у витратах (напр., 600 грн. за готель, в т.ч.100 грн. 

ПДВ - ЄК відшкодовує 500 грн., а 100 грн. це непрямі 
витрати). Якщо Ви платник ПДВ, то у цьому випадку в 
Україні Ви не маєте права на відшкодування ПДВ. Тут 
потрібне спеціальне рішення ДПА або законодавця. 

Інші непрямі видатки (фактичні витрати, або % від 
прямих витрат - від 20 до 60%):
витрати на загальну адміністрацію в організації, 
утримання приміщень, обладнання загального 
використання, Інтернет, зв’язок та ін. 

http://www.pro-nms.net/
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Виконання проекту: фактичні кошти, які 
організація отримує від ЄК

Важливо:  Проект це не виконання робіт за угодою із 
замовником, а діяльність, яка відповідає як цілям ЄС, 
так і потребам Вашої організації, і яку співфінансує 
Європейська Комісія.

Приклад розрахунку суми коштів (дослідницький 
проект):

Прямі витрати: 100 тис. євро.
Непрямі - 60% від прямих витрат.
Загальна вартість проекту 160 тис. євро.
ЄК компенсує 75% від цієї суми, таким чином, 
Організація отримує на рахунок 120 тис. євро. 
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Виконання проекту: курс євро

Два варіанти переводу гривни в євро: за курсом на 
дату здійснення витрат, або на перший день після 
завершення звітного періоду (наприклад,  проект 
завершується 31.12.2010, то тоді враховується курс на 
01.01.2011). 

Врахуйте курсові різниці:
Приклад .   Середній курс реальних продаж євро в гривні 

протягом року був 11 грн. за 1 євро.
Ваші витрати в грн. становили 110 тис. грн., таким чином 

реально треба було продати 10 тис. євро.
Варіант.1 На звітний період курс  становий 10 грн. за 

євро. У звіті для відшкодування Ви покажете 11 тис. 
євро, і таким чином Ви залишаєтесь у  плюсі 1 тис. євро.

Варіант 2. На звітний період курс  становить 12 грн. за 
євро. У звіті для відшкодування Ви покажете 9167  євро, 
і таким чином Ви залишаєтесь у  мінус 833 євро.
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Приклад звітної інформації за рік

В організації облік 
ведеться в гривнях, 
звітуємось в євро за 
курсом на дату 
здійснення витрати, або 
на перший день після 
звітного періоду. 



Додаткові інформації на: www.cstei.lviv.ua
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http://www.cstei.lviv.ua/


Дякую за увагу!

Контакти:

Ivan Kulchytyskyy

Ukraine, Lviv

tel.: (+38 032) 252-32-00

fax: (+38 032) 252 33 42

www.cstei.lviv.ua

e-mail: ivanppp@cstei.lviv.ua

http://www.cstei.lviv.ua/
mailto:ivanppp@cstei.lviv.ua

