
Європейські програми 

міжнародної технічної 

допомоги



• «… Факультетам/ інститутам Університету доручено активізувати 

залучення коштів до спеціального фонду державного бюджету, 

забезпечити отримання і належний облік міжнародних наукових грантів та 

досягти пропорції 1:0,5 у співвідношенні між обсягами фінансування науково-

дослідницьких робіт за рахунок загального фонду державного бюджету та 

обсягами коштів, отриманих від замовників наукових робіт (спеціальний 

фонд)». (Аналітична доповідь «Науково-дослідницька робота у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2016 рік і завдання на 2017 рік»)

Horizon 2020 model Grant Agreement:
Specific models

Європейські гранти як ресурс розвитку
університетів

Практика європейських
університетів



• Першим кроком є реєстрація в електронній базі Європейського 
Союзу ECAS / Ідентифікаційної служби ЄК). Для цього всі Заявники 
та всі партнери повинні зареєструватися на Порталі учасників 
(Participant Portal ) та отримати PIC - код (Participant Identification
Code /Ідентифікаційний код учасника). (PIC – код ОРІДУ:  913369752)

ECAS - European Commission Authentication Service
account / Ідентифікаційної служби Європейської Комісії ).

• PADOR - це база даних юридичних осіб, які є потенційними 
заявниками на конкурси пропозицій. Вони повинні регулярно 
оновлювати інформацію про свій профіль (юридичний, фінансовий та 
ін.). Кожна організація що буде внесена до бази PADOR, отримає 
свій унікальний ідентифікаційний номер у Європейському Союзі  
(EuropeAid ID). (код ОРІДУ: UA-2017 BSX-0106437126)

PADOR ( The Potential Applicant Data On-Line Registration )

• PROSPECT - це онлайн-система, що розроблена компанією 
EuropeAid для спрощення подання заявок для участі у конкурсах за 
пропозиціями. Організація повинна вказати свій ідентифікаційний 
номер EuropeAid ID у заявці, поданої до конкурсу через PROSPECT 
(ІТ-систему для онлайн-подання) для формування інформаційної 
частини проекту.

PROSPECT

• «Призначений юридичний представник» - (LEAR), є особа яка 
уповноважена представляти організацію у всіх стосунках з 
Європейською Комісією та має виключне право підписувати всі 
проектні та фінансові документи, що надає організація. Контакт з ЄК 
здійснює тільки уповноважений від організації «Адміністратор 
Порталу Учасників», що отримав право допуску.

LEAR - Legal Entity Appointed Representative 

PADOR

ECAS

PROSPECT

LEAR
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Jean Monnet Networks:
“The organization and

development of a network
Centers of European study:                      

Romania - Moldova –
Ukraine”

Jean Monnet Modules:

“Research methodology: 
methods & techniques”.

+++
«Strategic planning of 

local development»

Проектні ініціативи: програма Jean Monnet

Проект «Організація і розвиток мережі Центрів 
європейських знань: Румунія - Молдова - Україна 
» орієнтований на сприяння інтеграції 
університетів країн Східного партнерства в 
Європейський освітній і науковий простору на 
основі створення і розвитку академічної 
інфраструктури у вигляді мережі Центрів 
європейських досліджень: Румунія - Молдова -
Україна, що буде входити до інформаційної 
системи «Європейського простору вищої освіти».

Проект розробки модуля «Методологія 
дослідження: методи і інструменти» 
орієнтований на забезпечення підготовки 
докторів філософії першого року навчання на 
основі використання досвіду європейських 
університетів з організації наукових досліджень

Проект розробки навчального модуля 
«Стратегічне планування місцевого розвитку», 
орієнтований на забезпечення  фахової 
підготовки слухачів та посадових осіб в сфері 
стратегічного планування та місцевого розвитку
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Пріоритет 1.1
Міжвідомча співпраця в 

галузі освіти з метою 
розширення доступу до 
освіти та якості освіти

Пріоритет 1.2
Просування та надання 

підтримки для 
досліджень та інновацій

Проектні ініціативи: Операційна програма Румунія-Україна

Тематична ціль 2. Підтримка освіти, досліджень, технологічного 
розвитку та інновацій

Проект «Розширення доступу та підвищення 
якості освіти в сільських районах на основі 
встановлення інституційного співробітництва 
між університетами Румунії та України» 
орієнтовано  на забезпечення підвищення 
якості та надання освітніх можливостей для 
молоді прикордонних території Румунії та 
України. Проектом передбачено створення 
транскордонної системи заочно-дистанцийної 
освіти на базі ОРІДУ з залученням закладів 
освіти України та Румунії. 

Проект «Підвищення ефективності 
транскордонного співробітництва на засадах 
спільної проектної діяльності та планування 
місцевого розвитку» передбачає заходи, що 
будуть сприяти поліпшенню умов життя 
місцевих громад прикордонних територій на 
основі встановлення ділових контактів між 
органами влади для спільного планування 
економічного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності прикордонних 
територій Одеської області та Румунії



Статутна 

діяльність

Статутна 

діяльність

Обовязкове

співфінансу

вання

Обовязкове

співфінансу

вання

Регіональні 

обмеження

Регіональні 

обмеження

Передумови проектної діяльності для ОРІДУ

Партнерство Партнерство 

!!



Проект подає  

LEAR за участю 

«Адміністратора 

Порталу 

Учасників»

Проект подає  

LEAR за участю 

«Адміністратора 

Порталу 

Учасників»

Програма
Європейської

Комісії

Менеджмент та моніторинг проектної 
діяльності (практика роботи партнерів)

Крок 1. Проектні 
ініціативи кафедр 
та департаментів 
щодо напрямків 

підготовки 
проектів 

(обов'язково)

Крок 2. Підготовка 
концепт-ноти 
проекту та її 
подання до 
незалежних 
експертів на 
відповідність 

потребам

Крок 3. Розгляд 
концепт-ноти на 
засіданні Наукової 
ради та рекомендація 
до її включення в 
плани університету 

Крок 4. Підготовка 
проекту, повторна 
експертиза змісту,  

юридичне та 
фінансове 

узгодження та його 
передача LEAR

Робоча група
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Проектні обмеження

• 11000 – EDUCATION

• 11300 - Secondary education

• 11420 - Higher education

• 15110 - Public sector policy and administrative 
management

• 15111 - Economic and development 
policy/Planning 

• 15112 - Decentralization and support to 
subnational government

• 15140 - Government administration

• 43082 - Research/scientific institutions

• 88220 - Education, Training and Research

• 88190 - Administration and Public Institutions

Статутна 
діяльність 
ОРІДУ -

Sectors of

PADOR

• Довідка (лист) про надання бюджетної 
підтримки з боку Одеської ОДА, РДА

Обов'язкове 
співфінансування
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Проектні обмеження

• Академія публічного адміністрування

• Університет «Нижній Дунай»

• Університет Александра Іоан Куза

• Одеська ОДА

• РДА Одеської області

Партнерство 

Регіональні 
обмеження



Consortium Agreement 

& 

IPR provisions

Consortium Agreement 

& 

IPR provisions

Організація Партнерства за проектами

Affiliated
entities

Co-
applicant

(s)

Lead 
applicant

Провідний заявник (Lead applicant):
Щоб мати право на отримання гранту, провідний заявник 
повинен: бути юридичною особою; бути заснованим у країні 
Східного партнерства або держава-член ЄС;  бути 
безпосередньо відповідальним за підготовку та керівництво 
діями спільно з пов'язаними особами .

Спів-заявники  (Co-applicant(s):
Принаймні два спів-заявника повинні бути задіяні в акції (тобто 
пропозиція повинна бути подана групою, що складається щонайменше 
з 3 суб'єктів: Lead applicant + мінімум 2 Co-applicants). Спів-заявники 
беруть участь у розробці та впровадженні цієї акції, а витрати на них 
поширюються таким самим чином, як і ті, що були виконані головним 
заявником. 

Lead applicant та Co-applicants можуть діяти з пов'язаними особами (Affiliated 
entities), тобто організаціями, які мають структурну зв'язок із заявниками.

Для підготовки проекту необхідно заздалегідь визначитися з партнерами та 
підписати з ними два документи:

«PARTNERSHIP STATEMENT» та «DECLARATION BY THE APPLICANT»
!!



Представлення ОРІДУ на Порталі Учасників



Дякую за увагу!


