
Фінансові правила Фінансові правила 

Сьомої рамкової програмиСьомої рамкової програми

НІП УкраїниНІП України



Схеми фінансуванняСхеми фінансування

�� Спільні проектиСпільні проекти

�� Мережі досконалості (Мережі досконалості (Networks of Networks of 
excellenceexcellence))

�� Дії з координації та підтримкиДії з координації та підтримки

НІП УкраїниНІП України

�� Дії з координації та підтримкиДії з координації та підтримки

�� Індивідуальні проекти (Індивідуальні проекти (European European 
Research Council (ERC))Research Council (ERC))

�� Підтримка навчання та розвитку карПідтримка навчання та розвитку кар’’єри єри 
науковців (науковців (Marie CurieMarie Curie actionsactions))

�� Дослідження на користь особливих групДослідження на користь особливих груп



Умови щодо участіУмови щодо участі

Загальні умови:Загальні умови:

��

• мінімальна кількість учасників: три юридичні • мінімальна кількість учасників: три юридичні 
особи з трьох різних країн членів ЄС (особи з трьох різних країн членів ЄС (MSMS) чи ) чи 
асоційованих країн (АС)асоційованих країн (АС)
• можуть брати участь фізичні особи• можуть брати участь фізичні особи

НІП УкраїниНІП України

• можуть брати участь фізичні особи• можуть брати участь фізичні особи
• • JRCJRC може брати участьможе брати участь
• додаткові умови формуватися у • додаткові умови формуватися у 
відповідності до робочої програми чи відповідності до робочої програми чи 
спеціальної програми (включаючи і кількість, і спеціальної програми (включаючи і кількість, і 
країникраїни--учасниці) учасниці) 



Умови щодо участіУмови щодо участі

�� Спеціальні умови:Спеціальні умови:

�� • одна юридична особа з країни • одна юридична особа з країни -- члена ЄС чи члена ЄС чи 
асоційованої країни для:асоційованої країни для:
-- проектів ERC (Європейська рада з проектів ERC (Європейська рада з 

досліджень)досліджень)

НІП УкраїниНІП України

досліджень)досліджень)
-- дій з координації та підтримкидій з координації та підтримки
-- дій для навчання та кар’єрного росту (Marie дій для навчання та кар’єрного росту (Marie 

Curie Actions)Curie Actions)
• INCO: мінімум 4 учасника: 2 учасника з двох • INCO: мінімум 4 учасника: 2 учасника з двох 
різних країн різних країн -- членів ЄС чи асоційованих країн членів ЄС чи асоційованих країн 
та 2 та 2 –– з двох різних країн з двох різних країн INCOINCO



Форми грантівФорми грантів

�� Відшкодування санкціонованих витрат Відшкодування санкціонованих витрат 

�� Одноразові виплатиОдноразові виплати (lump sum)(lump sum)

�� Поєднання схемПоєднання схем

НІП УкраїниНІП України



Відшкодування санкціонованих витратВідшкодування санкціонованих витрат

�� = прямі + непрямі витрати= прямі + непрямі витрати

�� Лише на протязі проектуЛише на протязі проекту

�� Для отримання результатів проектуДля отримання результатів проекту

Згідно з принципами бухгалтерського Згідно з принципами бухгалтерського 

НІП УкраїниНІП України

�� Згідно з принципами бухгалтерського Згідно з принципами бухгалтерського 

обліку учасників обліку учасників 



Приклади прямих витратПриклади прямих витрат

�� Заробітна плата Заробітна плата 

�� ВідрядженняВідрядження

�� Устаткування, приладиУстаткування, прилади

СубконтрактиСубконтракти

НІП УкраїниНІП України

�� СубконтрактиСубконтракти



Непрямі витратиНепрямі витрати

�� Непрямі витрати (Непрямі витрати (overheadsoverheads) не мають ) не мають 

прямого відношення до проекту, але прямого відношення до проекту, але 

стосуються прямих витратстосуються прямих витрат

�� Структурні витрати адміністративного, Структурні витрати адміністративного, 

НІП УкраїниНІП України

�� Структурні витрати адміністративного, Структурні витрати адміністративного, 

технічного і логістичного характерутехнічного і логістичного характеру



Приклади непрямих витратПриклади непрямих витрат

�� Оренда та утримання приміщення, Оренда та утримання приміщення, 

плата за водопостачання, плата за водопостачання, 

енергопостачання, офісне приладдя, енергопостачання, офісне приладдя, 

телефонні розмови, поштові послугителефонні розмови, поштові послуги

НІП УкраїниНІП України

телефонні розмови, поштові послугителефонні розмови, поштові послуги

�� Адміністративний і фінансовий Адміністративний і фінансовий 

менеджмент, юридичні консультації, менеджмент, юридичні консультації, 

документація і т.п.документація і т.п.



Одноразові виплати (Одноразові виплати (lump sumlump sum))

�� Обирається до підписання договоруОбирається до підписання договору

�� Не може бути змінена протягом дії Не може бути змінена протягом дії 
договорудоговору

�� Визначається за групою рівня доходів у Визначається за групою рівня доходів у 

НІП УкраїниНІП України

�� Визначається за групою рівня доходів у Визначається за групою рівня доходів у 
країні з розрахунку на одного країні з розрахунку на одного 
дослідника в рік  (9800 євро для дослідника в рік  (9800 євро для 
України) України) 

�� Для звітності потрібні Форма С та облік Для звітності потрібні Форма С та облік 
робочого часу, затраченого на проектробочого часу, затраченого на проект



Рамки фінансуванняРамки фінансування

Maximum 
reimbursement 

rates of 
eligible costs 

 
Research and 
technological 
development  

 

 
Demonstration 

activities 

 
Management 

of the 
consortium 

activities 

 
Other 

activities 

 
Network of 
excellence 

 

 
50% 

75% (*) 

  
100% 

 
100% 

     

НІП УкраїниНІП України

 
Collaborative 

project 
 

 
50% 

75% (*) 

 
50% 

 

 
100% 

 
100% 

 
Coordination 
and support 

action 

 

   
100% (**) 

 

 
100% (**) 

 

 
 (*) For non profit public bodies, secondary and higher education establishments, 
research organisations and SMEs 
 
(**) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support 
actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs minus subcontracting 



““OtherOther”” activity (activity (інша діяльністьінша діяльність))

�� Розповсюдження (вебРозповсюдження (веб--сайт, презентація сайт, презентація 

на конференціях, видання наукових на конференціях, видання наукових 

публікацій і т.п.)публікацій і т.п.)

�� Координаційні зустрічіКоординаційні зустрічі

НІП УкраїниНІП України

�� Координаційні зустрічіКоординаційні зустрічі

�� Захист авторських правЗахист авторських прав

�� Консультативна та навчальна діяльністьКонсультативна та навчальна діяльність



THANK YOU FOR THANK YOU FOR 

ATTENTION!ATTENTION!

Olena KostetskaOlena Kostetska
Room# 801, 180, Gorkiy Street, Room# 801, 180, Gorkiy Street, 

НІП УкраїниНІП України

Room# 801, 180, Gorkiy Street, Room# 801, 180, Gorkiy Street, 
Kyiv, 03680, UkraineKyiv, 03680, Ukraine
Tel/fax:Tel/fax: +380 +380 4444 529529 03320332
EE--mail: ic@fp7mail: ic@fp7--ncp.kiev.uancp.kiev.ua
Web: Web: http://www.fp7http://www.fp7--ncp.kiev.uancp.kiev.ua


