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Витрати 

Прямі витрати: 

 Витрати, прямо пов’язані з виконанням проекту (на оплату робочої сили, матеріали, 

обладнання, відрядження...) 

Непрямі (накладні) витрати: 

 Не можуть визначатися як такі, що прямо пов’язані з виконанням проекту, але 

можуть визначатися та виправдовуватися як такі, що були понесені у прямому 

зв’язку з несенням прямих витрат у зв’язку з виконанням проекту 

 (на загальне адміністрування та управління, утримання офісних чи лабораторних 

приміщень, в т.ч., оплата комунальних послуг (як-от водопостачання, опалення, 

електроенергію тощо), на оплату телекомунікаційних послуг, поштові витрати, 

вартість експлуатації стандартного офісного обладнання…) 
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Фінансова дисципліна за РП7/непрямі 
витрати (1) 

 Фактичні прямі витрати + фактичні непрямі витрати, 

 Фактичні прямі витрати + фіксована ставка відшкодування 

непрямих витрат, 

 (20% прямих витрат, виключаючи витрати на залучення 

субпідрядників) 

Неприбуткові державні установи, середні та вищі учбові заклади, 

науково-дослідницькі організації та МСП, що не можуть визначити 

розмір своїх фактичних непрямих витрат за проектом, при участі у 

проектах, які включають в себе розвиток досліджень і 

технологій та демонстраційну діяльність можуть, за бажанням, 

погодитися на фіксовану 60%-ну ставку відшкодування  
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Санкціоновані витрати (1) 

 Санкціоновані витрати: 

 Фактичні (реально, дійсно понесені, а не кошторисно оцінені чи 
передбачені у бюджеті) 

 

 Понесені в часі виконання проекту (за виключенням видатків, 
пов’язаних з підготовкою заключних звітів, аудиторських висновків чи 
заключних рецензій (якщо необхідно) – ці витрати можуть бути 
понесені впродовж 60 днів від дати закінчення проекту) 

 

 Визначені згідно зі стандартними принципами (практиками) 
бухгалтерського обліку та звітності та фінансового управління, які 
застосовує бенефіціар (національними правилами бухгалтерського 
обліку та звітності та правилами (практиками) бенефіціара). 
Можливості формулювати окремі принципи бухгалтерського обліку та 
звітності для проектів за РП7 немає. 
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Санкціоновані витрати (2) 

 Використовуються виключно з метою досягнення цілей проекту 
(витрати, що є нагально необхідними для виконання проекту й не 
могли б бути понесені, якщо проект не здійснювався б) 

 

 Відповідають принципам економії, ефективності та дієвості (що 
відповідає стандарту “належного господарювання” у царині витрачання 
державних коштів) 

 

 Фіксуються в документах бухгалтерського обліку та звітності 

 

 Не включають в себе несанкціонованих витрат (ПДВ не є 
санкціонованою витратою) 
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Вартість робочої сили, залученої до 
виконання проекту 

 Змінюватися може лише кількість годин, відпрацьованих у 
проекті 

 

 Витрати робочого часу повинні фіксуватися щоденно 
(щотижнево або щомісячно) у документарній або електронній 
формі 

 

 

 

 

 Відомості про використання робочого часу повинні бути 
санкціоновані керівником проекту або іншим представником 
вищого управління    
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Діяльність 

     Основні категорії видів діяльності,  що можуть оплачуватися: 

 

 Розвиток досліджень і технологій (РДТ) 

 

 Демонстраційна діяльність (з наочного підтвердження доцільності 
нових технологій, які пропонують потенційні економічні переваги, але 
не можуть бути комерціалізовані напряму) 

 

 Інша діяльність: управлінська, навчально-підготовча, координаційна, з 
встановлення мережі фахових контактів та поширення результатів 
діяльності (в т.ч., публікації) 
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Максимальні ставки фінансування за видами 
діяльності (у відсотках від санкціонованих видатків) 

     Діяльність з розвитку досліджень і технологій: 

 Неприбуткові державні установи  – 75% 

 Заклади середньої та вищої освіти – 75% 

 Дослідницькі організації (зареєстровані, як неприбуткові) – 75%  

 МСП – 75% 

 Інші – 50% 

    Демонстраційна діяльність – 50% 

 

    Інша діяльність – 100% 
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RPK Politechnika 

Śląska 

ul. Akademicka 2a p.44 

44-100 Gliwice 

Tel. 32/2372092 

Fax 32/2372450 

e-mail: rpk@polsl.pl  

Розрахунок бюджету проекту 
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ФОРМА A3: проект співпраці 

 

Категорія у (євро) 

РДТ Демонстрація Координа
ція 

Підтримка Управління Інше Разом 

1 Вартість роб. сили 335.000 10.000     3.000   4.000 352.000 

2 Залучення 
субпідрядників  

  3.000  1.500     3.000   7.000     14.500 

3 Інші прямі витрати    40.750 
40.000 

    2.000   5.000   87.750 

4 Непрямі витрати  

(1+3)*60% 

225.450 30.000     3.000   5.400 263.850 

Одноразова сума, 
фіксована ставка або 
тарифна сітка (лише 
для КПМС)  

            0           0 ЦІ КОЛОНКИ НЕ АКТИВНІ             0             0             0 

Загальний бюджет  604.200 81.500 11.000 21.400 718.100 

Запитаний обсяг 
внеску ЄК  

453.150 40.750 11.000 21.400 526.300 

Загальна сума 
надходжень  

Макс. внесок ЄК 75% 50% 100% 100% 
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Особлива можливість для партнерів з КПМС 

   Бенефіціари з Країн-партнерів міжнародного співробітництва (КПМС) 

можуть обрати варіант одноразової виплати як альтернативу 

фінансуванню за принципом відшкодування фактичних витрат 

  

 Цей варіант може обиратися аж до моменту підписання Угоди 
про надання гранту (УГ),  

 але 

 Після вибору він застосовуватиметься впродовж усього терміну 
дії УГЄК без можливості зміни. 
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Одноразова виплата партнерам з КПМС 
(1) 

Одноразова виплата учасникам з однієї з Країн-партнерів 

міжнародного співробітництва (КПМС) є: 

Сума розрахована на покриття усіх - тобто, як прямих, також і 

непрямих - витрат   

 
Одноразовий внесок  за групами населення з однаковим рівнем доходу 

в країні 

Економіка КПМС Внесок (євро/дослідн./рік) 

З низьким рівнем доходу 8 000 

З рівнем доходу від низького до 
середнього (напр., Україна, 
Молдова, Білорусь) 

9 800 

З рівнем доходу вище середнього 
(напр., РФ) 

20 700 
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Одноразова виплата партнерам з КПМС (2) 

Схема фінансування Неприбуткові громадські організації, 
заклади середньої та вищої освіти, 
дослідницькі організації та МСП 

Всі інші 
організації 

Проекти співпраці 75% 50% 

Мережі досконалості 75% 50% 

Заходи з координації та 
підтримки 

100% 100% 

Підтримка досліджень на 

передньому краї науки 
100% 100% 

Дослідження на користь певних 
окремих груп 

75% 50% 

Підтримка підготовки та 
кар'єрного розвитку дослідників  

Не застосовується Не 
застосовується  

Верхні межі фінансування, що застосовуються у різних схемах фінансування: 
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Виплати 

  Для проектів, розрахованих на більше ніж 2 звітних 

періоди: 

 Один авансовий платіж через 45 днів після дати набрання чинності 
угодою про надання гранту. 

 Близько 160% середньої суми фінансування за період (середня сума = 
загальний внесок/к-ть періодів) 

 

 Проміжні платежі на основі фінансових звітів 

 

 Утримання: 10% 

  Для проектів з 1-2 звітними періодами: 

 Авансовий платіж у розмірі 60-80% загальної суми фінансування ЄК  
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Свідоцтво про достовірність фінансової 
звітності 

 

 Є обов'язковим, якщо обсяг запиту на фінансування досягає 
375 000 євро (за виключенням проектів тривалістю 2 роки й 
менше, СДФЗ подається не більше одного разу наприкінці 
терміну виконання проекту) 

 

 Свідоцтва про достовірність фінансової звітності не є 
обов'язковими для проектів, видатки за якими повністю 
відшкодовуються з суми одноразового платежу 
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Рекомендації 

• Ретельно розраховуйте фактичні проектні витрати  

• ПДВ до санкціонованих витрат не належить 

• Розраховуйте вартість робочої сили, безпосередньо 

залученої до виконання проекту (кількість робочих днів, 

заробітну платню брутто)  

• Пам’ятайте, що під час переговорів бюджет, зазвичай, 

урізають – й ніколи не збільшують 

• Враховуйте ризики, пов'язані з діяльністю, якою ви 

збираєтеся займатися 
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Чи є у вас додаткові питання щодо ПІВ ? 

• Консультаційна служба, 

• Інші корисні інструменти, створені для РП7 (напр., Настанови 

щодо ПІВ, контрольний список запитань перед підписанням 

угоди про створення консорціуму) 

• Консультаційна служба з питань ПІВ:  

http://www.ipr-helpdesk.org 

Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  
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Контактна інформаціяКонтактна інформація  

  

 

Для отримання  докладнішої інформації,  
    будь ласка, звертайтеся до:  

      

Офіс Проекту JSO/НІП 

Кімн. 29, вул. Саксаганського, 22-Б 

Київ,  01033, Україна 

jso@jsoresearch.kiev.ua 

http://www.fp7-ncp.kiev.ua/ 

www.jso-era.org 
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Дякую за увагу! 


