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5 Виконання проекту



Дотримуйтесь плану дій

Розподіл задач

План дій



Робочі пакети
(work packages)
проекту UKRAINE:

Робочий 
пакет

Назва робочого пакету Відповідальна 
організація

WP1000 Менеджмент VVA

WP2000 Оновлення законодавчої бази VVA Europe

WP3000 Авіація TCA

WP4000 Небезпечні вантажі і мультимодальна
логістика

Ovinto

WP5000 Налагодження бізнес зв'язків NTUU KPI

WP6000 Розповсюдження інформації VVA



Контрольні результати 
(deliverables)
проекту UKRAINE.
Робочий проект WP1000 – Менеджмент:

Назва результату Контрольна
дата

Відповідальн
а організація

Опис

Угода 
консорціуму

24/02/2015 VVA Документ, що являє собою угоду, підписану всіма 
учасниками консорціуму

Квартальний звіт Щоквартально VVA Огляд квартальних звітів

План управління 
проектом

24/02/2015 VVA План управління проектом UKRAINE з детальним 
графіком подій, визначеними контрольними точками 
та звітами

Протоколи 
зустрічей

За вимогою VVA Протоколи внутрішніх зустрічей та офіційних оглядів

Звіт про 
виконання робіт

За вимогою VVA Звіти про виконання робіт, приготовані 
координатором проекту за вимогою

Фінальний звіт 30/09/2016 VVA Фінальний звіт по діяльності, що висвітлюватиме 
головні результати проеткту



Контрольні результати 
(deliverables)
проекту UKRAINE.
Робочий проект WP5000 – Налагодження бізнес зв'язків:

Назва результату Контрольна
дата

Відповідальна
організація

Опис

Концепція 
конкурсу

08/05/2015 КПІ Визначення концепції конкурсу, що буде 
використовуватися для завершення організації

Три конкурси-
переможці

04/03/2016 КПІ Презентація PowerPoint, що підсумовує три виграшні 
проектні ідеї

Формування 
української бази 
даних

09/07/2015 VVA База даних по пріоритетним космічним технологіям
та програмам, включно з компаніями і конкретними
потребами налагодження бізнес зв’язків

Семінар 1: 
Фінальний звіт

04/03/2016 SSAU Звіти, що включають підсумки порядку денного 
семінарів, список учасників і ключові результати 
заходу, в тому числі можливості і напрямки дійСемінар 2: 

Фінальний звіт
04/03/2016 КПІ

Семінар 3: 
Фінальний звіт

01/07/2016 VVA



10 порад для успішного керування проектом
1. Під час розроблення вашого проекту ретельно дотримуйтесь
змісту конкурсу
Проекти, які дотримуються змісту конкурсу, виявляються більш
успішними. Отже, успішні проекти починаються з ретельного аналізу
тексту конкурсу. У програмі "Горизонт 2020" тексти конкурсів менш
докладні, ніж у попередніх рамкових програмах. Проте текст конкурсу є
найважливішим керівним вказівником для того, щоб розпочати
розроблення проекту. Потрібно постійно тримати на думці, що вимагається
у конкурсі, та, що потрібно для найкращого виконання цих вимог.
2. Формування гарного консорціуму ґрунтується на високій
кваліфікації
Ґрунтуючись на запланованій схемі проекту, консорціум повинен
бути побудований на основі кваліфікацій. Це означає, що рішення про
включення партнера до консорціуму повинно в першу чергу спиратися на
конкретні завдання, які може виконати даний партнер, а не на існуючі
взаємовідносини із партнером. Більш успішними є проекти, в яких всі
партнери є кваліфікованими у своїх галузях, навіть якщо лише декілька
партнерів знайомі один з одним на початку співпраці.

10

Джерело: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-to-research-pm_en.pdf



10 порад для успішного керування проектом
3. Приділяйте достатньо часу управлінню проектом
Майте на увазі, що внутрішнє спілкування в консорціумі, виконання
основних етапів проекту та контроль якості результатів роботи займають
більшість часу у процесі управління проектом. Важливо правильно
розподілити та делегувати завдання, причому бажано зробити це відповідно до
положень, які встановлюються на ранніх етапах реалізації проекту. Наприклад,
завдання та обов'язки щодо забезпечення якості, оцінки та валідації можуть
бути децентралізованими до рівня лідерів робочих пакетів.
4. Зосередьтесь перш за все на людях, а не на формальних інструментах
або структурах
Управління дослідженнями – це робота людей, і в ідеальному випадку вона не
повинна спиратися на формальні інструменти та ієрархічний стиль управління.
Бажано використовувати стиль управління на основі консенсусу. Також
використовуйте прості та зрозумілі структури управління з чітко
визначеними ролями та обов'язками протягом усього проекту. Ці ролі та
обов'язки повинні надаватися на підставі можливостей партнерів, а не
статусу чи ієрархії.
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Джерело: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-to-research-pm_en.pdf



10 порад для успішного керування проектом
5. Довіра – запорука успіху
Успішні проекти відрізняються високим рівнем довіри між партнерами
наприкінці проекту. Оскільки багато партнерів у консорціумі можуть бути
незнайомими один з одним на початку проекту, важливо інвестувати у
формування та підтримку довіри протягом всього проекту. Вирішальне
значення для цього має спілкування в консорціумі, причому незалежно від
способу спілкування.
6. Встановіть гарні робочі відносини з офіцером проекту
Проактивно спілкуйтеся з офіцером проекту від Європейської Комісії з
приводу вашого проекту, наприклад, щодо очікуваних відхилень результатів
проекту або складу консорціуму. Інвестуйте в добрі робочі відносини та
заздалегідь і неформальним чином інформуйте офіцера проекту,
замість того, щоб чекати формальних звітних періодів. Це дозволяє
сформувати більш гнучкий та індивідуальний підхід, який матиме менший
адміністративний тягар як для консорціуму, так і для керівника проекту.
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Джерело: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-to-research-pm_en.pdf



10 порад для успішного керування проектом
7. Будьте готові до змін у складі консорціуму
Близько третини всіх консорціумів змінюють щонайменше одного
партнера під час виконання проекту. Саме тому проактивне спілкування з
офіцером проекту є особливо важливим.
8. Угоди про інтелектуальну власність (ІВ) повинні відповідати потребам
усіх партнерів
Питання інтелектуальної власності є основним фактором, що визначає
успіх проекту, і часто є причиною того, що партнери залишать
консорціум. Беріть до уваги, що різні організації (наприклад, дослідницькі
установи та підприємства) можуть мати дуже різні інтереси стосовно ІВ.
Правила програми "Горизонт 2020" мають вирішальне значення. Однак
пам'ятайте, що вони не завжди відповідають конкретним інтересам кожного
партнера. Угоди про ІВ зазвичай недостатньо для вирішення питань ІВ під час
виконання проекту. Тому доцільно узгодити стратегії ІВ із юридичними
відділами всіх партнерів консорціуму на початку процесу подання
проекту. Детальна стратегія ІВ, адаптована та прийнятна для кожного
партнера консорціуму, повинна бути включена до Грантової угоди
Європейської Комісії.
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10 порад для успішного керування проектом

9. Використовуйте досвід про фінансовий менеджмент
Хоча фінансові правила були спрощені у програмі "Горизонт 2020",
фінансовий менеджмент проектів досі є доволі складним і часто
недооцінюється. Якщо координатор проекту не має необхідного досвіду,
доцільно залучити фінансові відомства або зовнішню сторону, що на цьому
спеціалізується.
10. Пам’ятайте про культурні відмінності
Міжнародний консорціум приносить до проекту різноманітні навички у
різних галузях досліджень, а також різноманітні культурні традиції. Це
призводить до наявності у членів консорціуму різноманітних поглядів. З
цією метою варто визнати культурні відмінності та розуміти, як вони
можуть доповнювати один одного, щоб рухати проект, а не стати
бар'єром.
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Джерело: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-to-research-pm_en.pdf



Контроль та звітність
Періодичні звіти вимагаються Європейською Комісією 
відповідно до звітних періодів, зазначених у Грантовій угоді. До 
них належать:
 Огляд проекту до поточної дати
 Фінансова звітність
 Пояснення щодо використання ресурсів (звіт про управління)
Ця інформація повинна бути узгоджена з координатором 
проекту та надіслана до Європейської Комісії протягом 60 днів 
після закінчення звітного періоду.
Якщо сума коштів, що отримує бенефіціар перевищить 325 
000 євро, після завершення проекту буде проведений аудит
(фінансова перевірка). Вартість проведення аудиту може бути 
відшкодована з гранту.
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16 Схема звітності за проектом UKRAINE
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Закриття проекту
 За шість місяців до того, як ваш проект буде завершено, ваш 

залишковий бюджет (відповідно до поточних валютних курсів) буде 
переглянуто, та Європейська Комісія проінформує вас про те, скільки 
залишилося. Європейська Комісія буде зберігати будь-який залишковий 
бюджет після завершення проекту.

 Отримання остаточного платежу від Європейської Комісії, як правило, 
займає достатньо багато часу. Остаточний платіж не буде переданий 
відповідній організації, доки не буде отриманий компенсатор, після чого 
буде відомо про будь-які прибутки або збитки бюджету внаслідок 
коливань обмінного курсу. Будь-які відмінності внаслідок коливань 
обмінного курсу будуть додані або вираховувані з остаточного платежу.

 Координатор повинен подати остаточні звіти до Європейської Комісії 
протягом 60 днів з дати закінчення проекту.

 Після завершення проекту не допускаються витрати.

 Ви можете подати заявку на продовження терміну дії проекту, але це 
повинно бути узгоджено з консорціумом.
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Джерело: https://www2.le.ac.uk/offices/researchsupport/lifecycle/close/closing-a-european-project



 Необхідно, щоб усі рахунки проекту були закриті або заблоковані протягом 6 місяців з 
дати закінчення проекту. 

 Нагадування про закінчення проекту надсилаються за 3 місяці до дати закінчення проекту.

 Заключний звіт повинен бути складений та поданий протягом зазначеного терміну.

 Необхідні фінансові звіти про витрати повинні бути складені та подані.

 Будь-які неприйнятні витрати повинні бути вилучені.

 Будь-які кінцеві накладні витрати мають бути оброблені (це може залежати від отримання 
остаточного платежу).

 Якщо цього вимагає фінансовий орган, повинно бути організовано повернення 
невитрачених коштів. З цієї причини всі витрати повинні бути зняті з гранту до кінця періоду 
закриття.

 Залишок залишків буде перераховано ТІЛЬКИ, якщо угода дозволяє зберегти ці 
невитрачені кошти.

 Залишки не повинні передаватися іншим проектам (якщо новий договір з тим самим 
спонсором не дозволяє перенести старий контрактний баланс).

 Якщо робота над результатами проекту продовжується, а дата закінчення буде 
продовжена, потрібна копія листа підтримки від спонсора.

 Проект буде офіційно закритий після того, як були розглянуті всі залишки та були отримані 
остаточні платежі.

18



Заключний лист від ЄС
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Шановна пані!

Я пишу в зв'язку з раніше оголошеним оглядом для 
вищезазначеного проекту.

Після завершальної зустрічі вашого проекту, що 
проходила у Києві 22.09.2016 експертом був 
підготовлений заключний оглядовий звіт.

Оцінка використання ресурсів, зроблених 
експертами, не означає прийняття Агентством 
відповідних витрат.
Агентство повністю погоджується із зауваженнями 
та рекомендаціями експертів.

Відповідність заявлених витрат буде оцінюватися 
службами Агентства на основі фінансових звітів, 
поданих кожним бенефіціаром. Додаткова 
інформація буде надіслана під час здійснення 
платежу. Усі витрати, оголошені бенефіціарами, 
можуть бути предметом фінансової перевірки 
відповідно до статті 22.1.3 гранту.
Згідно зі статтею 22.1.2 гранту, ви можете зробити 
зауваження щодо результату огляду вашого 
проекту протягом 30 днів з моменту отримання 
цього листа.
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Загальна оцінка:
Проект повністю досягнув своїх цілей і етапів на цей
період.

Загальні коментарі:
Проект повністю задовільнив цілям, описаним в описі дій
(DoA), і він ефективно вирішив проблеми, що виникали в
результаті певних політичних обставин України.
Основні досягнення є не тільки науково-технічними, але й
стосуються законодавчих питань, а також застосування
європейської системи GNSS (EGNSS) в Україні:

• Зняття транскордонних правових бар'єрів для
підтримки прийняття регульованих додатків EGNSS
шляхом розроблення законодавчої дорожньої карти;

• Підготовка авіаційного ринку як відправної точки для
продовження роботи EGNOS в Україні;

• Створення інноваційних рішень для мультимодальної
логістики та відстеження небезпечних вантажів
логістичними операторами, що діють в Україні;

• Створення можливостей для довгострокової співпраці
українських та європейських компаній;

• Поширення та усвідомлення діяльності та результатів
проекту.
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Конкретні нововведення були досягнуті у сфері
перевезення небезпечних вантажів та мультимодальної
логістики завдяки використанню приймачів GNSS / SBAS (з
низьким споживанням електроенергії), а також
різноманітних датчиків.
Загальна якість результатів була досить високою, що
визнали такі основні зацікавлені сторони як український
аеронавігаційний сервіс та інші.
Використання ресурсів було добре збалансованим та
обґрунтованим, і вважається, що результати проекту
фактично позитивно впливають на широке сприйняття
EGNSS в Україні.
Проект розробив відповідні заходи відповідно до Опису дій.
Всі результати проекту були отримані членами команди
проекту на засадах якості та відповідно до розкладу.

Рекомендації щодо розглянутого періоду:
Період, що розглядається, є другим і заключним (після
першого періодичного звіту, який охоплює 2015 рік).
Всі результати, отримані в проекті, були переглянуті
експертом H2020, який видав відповідні DRS з докладними
коментарями. Згодом, результати були оновлені з
урахуванням наданих коментарів.
В решті решт, всі результати проекту були прийняті GSA.



23

Рекомендації щодо наступної роботи:
Щоб продовжувати сприяти розвитку результатів
проекту шляхом міжнародного співробітництва
та забезпечити широке сприйняття EGNSS в
Україні після того, як проект завершиться у
вересні 2016 року, необхідно забезпечити
стабільність участі (українських) команд НАУ, КПІ
та SSAU.
• Відповідно до цього робота в рамках проекту

ЄС є критичним фактором, який урядові
органи, що приймають рішення в Україні,
швидше за все вважають як підтримку цих
груп.

• У авіації важливо залучити орган цивільної
авіації, а також Українську аеронавігаційну
службу.

• Вищесказане було б більш доцільним, якщо б
були доступні джерела фінансування для
продовження підтримки дій українських
зацікавлених сторін. Наприклад, українські
зацікавлені сторони повинні заохочуватись до
участі в новому конкурсі у галузі супутникової
навігації - Galileo-2017.
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• Крім того, як прямий результат проекту, рекомендується
рухатися вперед, виходячи з експлуатаційних результатів:

• Правова оцінка: найважливішим результатом є проект
Закону України "Про державне регулювання у сфері
супутникової навігації", який, як очікується, буде здійснено
в Україні до кінця 2016 року.

• Авіація: відкриття нових можливостей для аеропортів
України з точки зору безпеки та ефективності завдяки
новому підходу, розробленому компанією PildoLabs, яка
наразі проходить процедуру валідації, а також –
необхідним функціям контролю сигналів, що
пропонуються компанією TeleConsult Austria (TCA) з
обладнанням, що вже перевірено в реальних умовах.

• Мультимодальна логістика: був визначений план
розгортання, а також спеціально розроблена технічна
розробка Ovinto для відстеження небезпечних вантажів,
які покладаються на оптимізований чіпсет EGNSS та
антену. В даний час ведуться переговори з потенційними
українськими партнерами; наприкінці процесу рішення
Ovinto будуть готові до виходу на український ринок.

• Заходи із співробітництва: проведення заходів у Києві,
Брюсселі та Гаазі для створення можливостей для ділових
зустрічей та інших ініціатив, включаючи унікальний
конкурс, започаткований у квітні 2015 р. для розроблення
додатків на базі EGNSS. Переможець конкурсу мав тоді
можливість взяти участь у Європейському Супутниковому
Навігаційному Конкурсі (ESNC) з дуже успішними
результатами: він є одним з фіналістів регіональних
премій.
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Цілі та робочий план:
Прогрес, який фактично досягнуто після завершення проекту, повністю
узгоджується з цілями та робочим планом.
Протягом першого звітного періоду (до грудня 2015 р.) була лише
невелика затримка у роботі WP2 – «Оновлення законодавства» та WP4 –
«Небезпечні перевезення та мультимодальна логістика». Обидві
затримки були ефективними, а заходи були виконані вчасно. Пілотні дії
ефективно демонстрували інноваційні результати.
Цілі та підсумки проекту мають науково-технічний характер (головним
чином у WP3 – «Авіація» та WP4 – «Небезпечні товари та мультимодальні
логістики»). Крім того, в WP2 та WP5 були досягнуті значні результати з
юридичних питань та ділових зустрічей.
Ризики, які були передбачені в проекті, були такими:
• Дані, наявність інформації
• Розклад інтерв'ю/ наявність опитуваних
• Суперечливі дані, отримані від різних зацікавлених сторін
• Мовні проблеми
• Низька відвідуваність заходів
• Незадовільні результати технічної діяльності
• Політична нестабільність
Для кожного з них були визначені відповідні заходи, спрямовані на
зменшення ризику.
На щастя, більшість виявлених ризиків не реалізувалися. Питання мови не
було проблемою, оскільки, коли це необхідно, воно було ефективно
вирішено за допомоги перекладів. Головним ризиком ("граничним
станом") протягом усього періоду проекту було політична
нестабільність, а також складна економічна ситуація українських
компаній та організацій. Тим не менш, українські партнери взяли участь
у проекті та зробили свій внесок, як було заплановано.
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Вплив:
Проект мав великий успіх, оскільки був визнаний як приклад
найкращої практики проектів "Горизонт 2020" для міжнародного
співробітництва. Напружена робота та координаційні зусилля були
добре відшкодовані новими можливостями для бізнесу як для
європейських, так і українських зацікавлених сторін, що сприятиме
подальшому розвитку та співпраці.
Зокрема, проект відкрив шлях до майбутніх консультаційних
можливостей для групи VVA в Україні у галузях, що охоплюються
проектом. TCA запропонує українським аеропортам послуги
моніторингу сигналів та спектру послуг GNSS, а PildoLabs підтримає
зацікавленість української авіації у розробленні, перевірці та
впровадженні процедур PBN в Україні.
Овінто в даний час шукає українського партнера для виходу на ринок
відстеження небезпечних товарів. Крім того, вони готові перевірити
концепцію валідації Galileo для транспортування небезпечних речовин
в Україні та брати участь у розробленні саткому "always coverage" для
eCall в Україні.
З іншого боку, українські партнери, а саме НАУ, SSAU та КПІ, будуть
глибоко підтримувати фактичне розширення EGNOS з юридичної та
технічної точки зору та розгортання рекомендацій та планів дій, що
випливають із проекту з участю ключових органів влади і зацікавлених
сторін, забезпечуючи, таким чином, ефективний подальший розвиток.
Робота була виконана відповідно до плану, описаного в DoA.
Отримані результати насправді сприяють розвитку програм через
міжнародне співробітництво між Європейським Союзом та
Україною. Крім того, результати створюють широке сприйняття EGNSS
в Україні, створюючи одночасно можливості як для створення знань,
так і на комерційному рівні.
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Виконання:
Управління проектом фактично було бездоганним.
Внесок кожного бенефіціара – як українського, так і європейського –
повністю узгоджується з очікуваною роботою щодо обсягу та якості
результатів.
Більше того, в деяких випадках діяльність фактично перевищувала
роботу, виконану в DoA, наприклад, попередній проект процедури
підключення приладу до аеропорту Жуляни.
Різні статті були опубліковані в українських виданнях, а також були
представлені на європейських конференціях.
У проектній пропозиції, Додаток 1 - Опис дії, частина B, розділ 2.2.2.1.
"Поширення та експлуатація результатів", "Права інтелектуальної
власності та управління знаннями", сторінка 40, зазначено, що:
"Консорціум підтверджує, що власність результатів проекту буде
регулюватися Угодою Консорціуму та Грантовою угодою, які будуть
укладені під час етапу переговорів".
На підставі роз'яснення координатора (13 травня 2016 р.),
Інтелектуальна власність включена до договору про консорціум у
розділі 9 Права доступу.
Тому специфічний "План управління ІВ" не був підготовлений, оскільки в
рамках даного проекту не передбачено жодної ІВ. Це був пустий
документ, і розділ 9 Угоди про консорціуму УКРАЇНА вважається
достатнім для управління ІВ.
Ресурси:
Ресурси, використані в проекті, відповідали очікуваним ресурсам,
описаним в Описі дій.
Ресурси були використані дуже розумно, щоб забезпечити
економічність та ефективність.
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Лист про заключний баланс

Шановна пані / пане!
У зв'язку із вищезгаданим запитом на виплату
остаточного балансу, я хотів би повідомити
вас, що ми незабаром відправимо платіж у
розмірі 103422,7 євро. Як координатор, ви
повинні розподілити цей платіж між
бенефіціарами без затримки.
Ця сума включає відмову від неприйнятних
витрат після оцінки вашої фінансової
звітності.
Ви знайдете детальні розрахунки в доданих
документах.
Разом із виплатою балансу, Агентство також
перерахує суму, яка була збережена для
Фонду гарантування при виплаті
попереднього фінансування (51711,35 євро).
Будь ласка, переконайтеся, що інші
учасники вашого консорціуму
поінформовані про цей лист.
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Лист про 

проведення 
аудиту



31 Остаточне подання звіту координатором



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Департамент міжнародного співробітництва,
відділ міжнародних проектів
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ipd.kpi.ua
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