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Участь МСП у РП7 

Цей проект 

фінансується  

Європейським Союзом 

Joint Support Office (JSO) for Enhancing Ukraine’s Integration into 

the EU Research Area (ERA) 

EuropeAID/127891/C/SER/UA   

Проект виконується 

консорціумом на чолі з 

компанією ECORYS 

Офіс спільної підтримки (JSO) для сприяння інтеграції 

України до європейського дослідницького простору (ERA)  

EuropeAID/127891/C/SER/UA   

Україна 

 

СЕМІНАР: Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2010 р. 

Малгожата Снарська-Свідерська  
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Проектна пропозиція 
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З чого почати: ідея проекту 

• Чи підходить ваша ідея для РП7? 

• Чи відповідає ваша компанія (організація) формальним 

вимогам РП7? 

• Переваги та недоліки виконання проекту в рамках РП7 

• Віддалені кінцеві терміни 

• Інколи виникає потреба модифікувати ідею для забезпечення 

відповідності  вимогам  РП7  

• Вартість підготовки проектної пропозиції 

• Вибір теми й системи фінансування  
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Хто може брати участь? 

• Державні та приватні дослідницькі установи 

• ВУЗи 

• Юридичні особи, створені у відповідності до законодавства 
Співтовариства (в т.ч., СЦД) 

• Міжнародні організації 

• Державні установи, органи самоврядування, навчальні 
заклади 

• Компанії (в т.ч., малі та середні підприємства) 
 

(МСП – у відповідності до критеріїв, визначених 
Європейською Комісією: 2003/361/ЄК)  

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm 
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Вимоги до консорціуму:  

МСП-учасники  

Консорціум має включати в себе не менш ніж 3 незалежні МСП, 

зареєстровані у трьох різних Державах-членах або Асоційованих країнах. МСП-

учасники не можуть бути дослідницькими центрами, підрядними дослідницькими 

організаціями, або консалтинговими фірмами  

Виконавці РДТ 

Не менше 2-х виконавців РДТ, котрі мають бути незалежними від будь-кого з 

учасників й можуть походити з будь-якої країни. Виконавцями РДТ можуть бути 

ВУЗи, дослідницькі організації та виробничі підприємства, в т.ч., МСП, які 

займаються науковими дослідженнями.  

Інші підприємства і кінцеві користувачі  

Проектний консорціум може додатково включати в себе інші підприємства та 

кінцевих користувачів, які роблять свій внесок у здійснення проекту (але лише 

на вторинних ролях). 

Рекомендований склад консорціуму:  5 – 10 учасників  
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Консорціум: географічний аспект 

 Держави-члени ЄС (ДЧ) 

  

 Асоційовані країни (АК) – ті, що підписали угоду про науково-
технічну співпрацю із зазначенням розміру їхнього фінансового 
внеску до бюджету РП7 

 Юридичні особи, зареєстровані у Країні-партнері міжнародного 
співробітництва (КПМС) 

 - Понад 100 країн по всьому світі 
- Пріоритет: країни-сусіди ЄС; партнерські країни 
Середземномор’я; країни Західно-Балканського регіону; країни 
Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії (напр., Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Росія та Україна)  
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Пошук партнерів за проектом 
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Структура пропозиції: 
ЧАСТИНА A  

 Підготовка пропозиції: пропозиція має бути точною та 

стислою, а також повинна чітко відповідати структурі 

пропозиції, описаній у „Настановах для заявників” (ЧАСТИНА А, 

ЧАСТИНА Б) 

 Частина A містить адміністративну інформацію про власне 

пропозицію та учасників, короткий опис робіт, контактну 

інформацію, опис партнерів та інформацію про пропоновану 

схему співфінансування  

 Координатор заповнює  Розділи A1 (короткий опис вашої 

пропозиції) та A3 (бюджет) 

 Кожен з учасників (включно з координатором) самостійно 

заповнює відповідний розділ Частини A2 
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Структура пропозиції: ЧАСТИНА A/Розділ 
A1 
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Структура пропозиції: ЧАСТИНА A/Розділ 
A2 
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Структура пропозиції: ЧАСТИНА A/Розділ 
A3 
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Структура пропозиції: 
ЧАСТИНА Б  

 Частина Б містить технічний опис робіт, запланованих згідно з 

проектом. 

 Додаток 4 (Настанов для заявників) містить шаблон, що 

допоможе вам структурувати вашу пропозицію. 

 Це допоможе вам представити важливі аспекти вашої 

планованої роботи у спосіб, який дасть експертам можливість 

провести реальну оцінку згідно з визначеними критеріями. 

Кожен з розділів – 1, 2 та 3 – відповідає певному критерію 

оцінки. Підрозділи (1.1, 1.2 і т.д.) відповідають підкритеріям. 

 Обмеження обсягу: Комісія може прийняти рішення, аби 

експерти не розглядали будь-які додатки на окремих 

аркушах!!! 
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Структура пропозиції: 
ЧАСТИНА Б  

 Частина Б: Титульна сторінка: 

•Повна назва пропозиції 

•Скорочена назва пропозиції 

•Вид схеми фінансування: 

Дослідження для МСП 

•ПІБ координатора 

•Перелік учасників:  

Зміст 

 

Учасник № Назва організації-
учасника 

Країна 

1 (Координатор) 

2 

3 
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Структура пропозиції: 
ЧАСТИНА Б  

 ЧАСТИНА Б Заявки складається з п'ятьох розділів: 

• Наукова та/чи технічна досконалість за тематиками/видами 

діяльності, визначеними в оголошенні про конкурс 

• Виконання 

• Результативність 

• Етичні аспекти 

• Врахування гендерних аспектів 
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ЧАСТИНА Б1: наукова та/чи технологічна 
досконалість 

1.1. Обґрунтована концепція та якісні цілі 

   - відповідність тематикам/видам діяльності, визначеними в оголошенні про 

конкурс 

   - детальний опис пропонованих цілей проекту в галузі РДТ; 

   - демонстрація обґрунтованості концепції; цілі мають бути SMART: конкретними, 

придатними до вимірювання, досяжними, реалістичними, та своєчасними 

1.2. Інноваційний характер відносно поточного стану речей. 

 - короткий опис технічних обмежень існуючих продуктів (процесів, послуг) та 

коментарі до конкуруючих методик 

1.3. Внесок у подальший розвиток знань/технологічний прогрес 

 Опис інноваційної природи проекту і способу, в який пропонований проект 

дозволить істотно покращити поточний стан речей у вибраній сфері. 
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ЧАСТИНА Б1: наукова та/чи технологічна 
досконалість 

1.4. Якість та ефективність науково-технічної методології та відповідного плану 

робіт 

   Необхідно представити детальний план роботи з розбивкою по пакетах робіт (ПР), які 

мають відповідати логічним етапам виконання проекту включно з заходами з управління 

проектом та оцінки ходу і результатів виконання. 

• Опишіть загальну стратегію плану робіт, зупиняючись на наступних видах 

діяльності: 

 Дослідницька, технологічна та інноваційна діяльність; 

 Демонстраційна діяльність; 

 Інша діяльність (тренінги, поширення результатів, управління знаннями, захист ПІВ) 

• Вкажіть часові рамки виконання окремих ПР та їхніх компонентів (скористайтеся 

діаграмою Гантта або аналогічною) 
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ЧАСТИНА Б1: візуалізація ПР у часі   
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ЧАСТИНА Б1: детальний опис 

 Подайте детальний опис робіт з розбивкою по пакетах робіт: 

• Перелік пакетів робіт (скористайтеся Табл. 1.3a); 

• Перелік матеріалів звітної документації (скористайтеся Табл. 1.3б); 

• Опис кожного ПР (скористайтеся Табл. 1.3в); 

• Підсумкову таблицю діяльності персоналу (скористайтеся Табл. 1.3г); 

• Перелік основних етапів (скористайтеся Табл. 1.3д); 

 Надайте графічне представлення компонентів із зазначенням 

взаємозалежностей між ними (у вигляді діаграми Перта чи 

аналогічної) 
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Діаграми/графіки – Табл.  1.3a 
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Діаграми/графіки – Табл.  1.3б 
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Опис комплексів робіт – Табл.  1.3в 
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Діаграми/графіки – взаємозалежності між 
ПР 
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Підсумок діяльності персоналу -  Табл.  
1.3г 
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Перелік основних етапів виконання – 
Табл.  1.3д 
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ЧАСТИНА 2Б: Виконання (1) 

2.1 Якість консорціуму в цілому 

• Опис структури і процедур управління проектом (діаграма); 

• Механізми прийняття рішень, визначення обов’язків кожного 

партнера; 

• Забезпечення належного представлення МСП у процесах 

прийняття рішень; 

• Організаційна структура, комітети управління, дорадчі ради та 

інформаційні потоки всередині консорціуму;  

• Продемонструйте досвідченість координатора та наявність в 

нього кваліфікацій, необхідних для виконання вимогливих і 

складних управлінських завдань; 
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ЧАСТИНА 2Б: виконання (2) 

• Опис консорціуму: надайте анкету кожного учасника та 

вкажіть основні призначені йому завдання, 

• Продемонструйте взаємодоповнюваність учасників, 

• МСП-учасники повинні відігравати у консорціумі активну роль, 

• Усі МСП-учасники повинні мати чіткий стратегічний або 

комерційний інтерес до досягнення результатів, 

• Виконавці РДТ повинні продемонструвати високий рівень 

наукової досконалості й доповнювати один одного. 
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Зразок структури управління  

Дорадча  

рада 

 

Управління 

проектом 

Наглядовий 

комітет 

 

Координатор 

Kolt (A1) 

РП 3 

NMLC (Б3) 

РП 4 

INS&BS 

(Б1) 

РП 2 

Proscan 

(A2) 

РП 5 

Kolt (A1) 

РП 6 

SFBN (A3) 

РП 1 

Kolt (A1) 
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Приклад структури розподілу робіт 

Проект  

Координатор 

Партнер  

Комплекс 1 

Партнер  

Комплекс 2 

Партнер  

Комплекс 3 

Партнер  

Завдання 2.1 

Партнер  

 

Завдання 3.1 

Партнер  

Комплекс 4 

Партнер  

Комплекс 5 

Партнер  

Завдання 4.1 

Партнер  

 

Завдання 3.4 

Партнер  

 

Завдання 3.3 

Партнер  

 

Завдання 3.2 

Партнер  

 

Завдання 2.2 

Партнер  

 

Завдання 4.3 

Партнер  

Завдання 4.2 

Партнер 

 

Завдання 1.1 

Партнер  

Завдання 1.4 

Партнер  

 

Завдання 1.3 

Партнер  

 

Завдання 1.2 

Партнер  

 

Завдання 5.1 

Партнер  

 

Завдання 5.3 

Партнер  

 

Завдання 5.2 

Партнер  
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ЧАСТИНА Б2: впровадження 
(3) 

2.2 Відповідний розподіл та обгрунтування ресурсних внесків 

• Опишіть бюджет, персонал, обладнання; 

• Продемонструйте масу ресурсів, критично необхідних для 

досягнення успіху; 

• Опишіть, яким чином ресурси інтегруватимуться для утворення 

цілісного, узгодженого проекту; 

• Продемонструйте відповідність загального плану 

фінансування проекту, 

• Чітко вкажіть, що учасники від МСП враховують виплату 

винагороди при переданні робіт на субпідряд до виконавців 

РДТ. 
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ЧАСТИНА Б3: вплив (1) 

 Потенційний вплив через розвиток, поширення та 

використання результатів виконання проекту 

3.1. Внесок (на європейському рівні) в отримання очікуваного 

впливу, визначеного у програмі роботи згідно з відповідним 

напрямком діяльності 

• Поясніть, яким чином результати проекту покращать 

конкурентоздатність МСП-учасників, 

• Загальна вартість проекту відносно потенційних прямих 

економічних вигод для окремих МСП-учасників 
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ЧАСТИНА Б3: вплив (2) 

• Опишіть потенційні нові та вдосконалені продукти (процеси чи 

послуги), які мають безумовний „ринковий потенціал” 

• Зазначте оціночний термін виведення продукту на ринок, 

• Громадські та суспільні цілі – напр., підвищення якості життя, 

рівня охорони здоров’я, безпеки, умов праці, рівня 

працевлаштування, стану довкілля, внесок у  стандартизацію 

тощо), 

• Обгрунтуйте доцільність транснаціонального підходу та 

поясніть, яким чином проект сприятиме поглибленню 

транснаціональної технологічної співпраці в МСП та між ними, 

а також між МСП й науковими-дослідницькими організацями 

на рівні Європи. 
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ЧАСТИНА Б3: вплив (3) 

3.2. Відповідність заходів, передбачених для поширення та/або 

використання результатів проекту; також управління інтелектуальною 

власністю 

• Результати проекту і ПІВ – опишіть, як учасники врегулюють між собою 

питання володіння ПІВ та правами користувача (ліцензіями, роялті) 

• За визначенням, МСП-учасники зберігають за собою повні права 

володіння результатами проекту („інформація за результатами виконання 

проекту”) 

• Однак, консорціум може у власних кращих інтересах досягти інакших 

домовленостей щодо цього 

• Пропозиція повинна чітко визначати, як консорціум збирається захищати, 

ділитися, використовувати ПІВ, а також управляти ними, 

• Управління ПІВ має бути складовою ширшого підходу до управління 

знаннями (ви можете включити до плану роботи окреме спеціальне 

завдання). 
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ЧАСТИНА Б3: вплив (3) 

3.2.2 Поширення і використання 

• Підготуйте попередній „План використання і поширення інформації за 

результатами виконання проекту” 

• Опишіть кроки, передбачені для забезпечення МСП-учасникам 

можливості асимілювати та використовувати результати проекту з 

використанням обов’язкових необхідних ресурсів, 

• Визначіть результати проекту, те, як вони використовуватимуться 

МСП-учасниками, а також суми відшкодування виконавцям робіт з 

РДТ, необхідних для створення нових знань та/чи досягнення 

результатів (Табл.  3.2.2) 

• Опишіть обсяг, будь-які передбачені заходи та часовий графік 

поширення результатів і передання технологій іншим організаціям, 

підприємствам та кінцевим користувачам. 



 

 

 

 

 

 

 

Семінар – Івано-Франківськ 34 

Табл.  3.2.2. - Результати проекту (в т.ч., знання), які 
мають бути досягнуті МСП 
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ЧАСТИНА Б4: Етичні питання 
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• Опишіть заходи, які прийматимуться в ході виконання проекту 

для сприяння гендерній рівності серед працівників вашого 

проекту або у вашій сфері досліджень, 

• Опишіть заходи, пов’язані з проектним консорціумом (напр., 

щодо покращення гендерної рівноваги в ньому), 

• Опишіть заходи, спрямовані на підвищення поінформованості 

широкого громадського загалу (напр., заходи, що 

організовуватимуться у середніх або вищих учбових закладах) 

ЧАСТИНА Б5: врахування гендерних аспектів 
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Електронна служба подання пропозицій 
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Бюджет 
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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 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Семінар – Івано-Франківськ 55 

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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Угода про створення консорціуму 
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Угоди про створення 
консорціуму в РП7 

Європейська Комісія 

Консорціум 
Партнер 1 

Партнер 2 

Партнер 3 

Партнер 4 

Партнер 5 

Партнер 8 

Партнер 7 

Партнер 6 

УГОДА ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ 

УГОДА  

про СТВОРЕННЯ  

КОНСОРЦІУМУ 
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УГОДА ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ регулює всі 

стосунки між ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ та 

КОНСОРЦІУМОМ. 

 

 

УГОДА ПРО СТВОРЕННЯ КОНСОРЦІУМУ 

регулює стосунки між ПАРТНЕРАМИ У 

КОНСОРЦІУМІ (зокрема, що захисту ПІВ) 

 Угода про надання гранту у порівнянні з Угодою про 

створення консорціуму 
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Угода про надання 
гранту 

  Ця угода є правовим документом, на основі якого 

забезпечується фінансування ЄК успішних пропозицій 

• Підписується координатором та ЄК 

• Приєднання бенефіціарів – за “Формою А” 

• Пізніше – приєднання бенефіціарів за  “Формою Б” 

• Набуває чинності після підписання координатором і ЄК 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html 
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До укладення Угоди про створення консорціуму 

Меморандум про порозуміння, Лист про 

наміри 

• обмін інформацією з питань підготовки пропозиції 

• конфіденційність 

• практичні питання (зустрічі, контактні особи, витрати …) 

• підготовка угоди про створення консорціуму 

Зразкова угода про 

конфіденційність  

Служби консультацій 

з питань ПІВ 

Угода про 

надання гранту 

Угода про 

створення 

консорціуму 
Обговорення положень 

угоди про створення 

консорціуму 

Попередня угода 
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Угода про створення 
консорціуму 

 Угода про створення консорціуму – це угода непрямої дії, яка 

укладається між учасниками проекту, що фінансується згідно з 

РП7, для регулювання питань, що виникатимуть (або можуть 

виникати) під час виконання проекту. 

 УК необхідна для всіх проектів, які фінансуються в рамках 7-ої 

Рамкової програми (якщо інше не передбачене умовами 

конкурсу) 

 УК має бути узгоджено та підписано до початку виконання 

проекту. 

 Стосовно цього ЄК має лише основні рекомендації 

необов'язкової дії (жорстко визначених правил немає)  
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ЗМІСТ УГОДИ ПРО СТВОРЕННЯ 

КОНСОРЦІУМУ 

Визначає юридично зобов'язуючі норми виконання проекту 
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Угода про створення консорціуму – основні моменти 

• Внутрішньоорганізаційна структура консорціуму та управління ним 

Органи управління консорціумом – склад - засідання – обов’язки – 
правила голосування – права вето 

• Умови фінансування 

Бюджет консорціуму – розподіл фінансового внеску Співтовариства  

• Обов'язки і межі відповідальності 

Технічна колективна відповідальність перед ЄК – обмеження 
відповідальності за вчинені збитки – відсутність гарантій – 
відповідальність перед третіми сторонами 

• Інтелектуальна власність 

Управління початковою інформацією, якою володіли учасники – 
управління інформацією, набутою внаслідок участі у проекті – 
афілійовані особи – поширення – особливі положення стосовно 
програмного забезпечення 
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Угода про створення консорціуму – моделі 

http://www.desca-fp7.eu/ 
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Рекомендації 

• Пам'ятайте про необхідність дотримання конфіденційності вже під час перших 

контактів з потенційними партнерами у консорціумі. 

• Погодьтеся про зміст УК на етапі підготовки проекту. 

• Для РП7 використовуйте одну зі зразкових УК: рекомендується зразкова угода DESCA 

• Можна скористатися будь-якою іншою зразковою угодою за умови її відповідності 

положенням Угоди про надання гранту. 

• Захищайте свою ІВ (первинну та отриману за результатами роботи в проекті): 

результати РП7 далі передаються у комерційне використання. 

• Основним надбанням є використання ІВ, а не грант ЄК. 

• Обговорюйте зміст УК з партнерами по консорціуму, аби максимізувати переваги від 

досліджень. 

• Захищайте свою ІВ до того, як набута в результатів виконання інформація стане 

публічною 



 

 

 

 

 

 

 

Семінар – Івано-Франківськ 66 

ПІВ у РП7 
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Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  

Основні цілі 

• Сприяти виконанню проекту та використанню його 

результатів; 

• Забезпечувати мінімальну правову базу, яка дозволить 

учасникам гнучко визначати додаткові правила їхнього 

співробітництва; 

• Забезпечувати спадковість із положеннями щодо 

захисту ПІВ РП6 за одночасного їх спрощення і 

вдосконалення там, де це можливо 
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Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  

Термінологія 

Background (Первинна інформація) = інформація та пов'язані з нею 

права: 

• якою учасники володіли до приєднання до Угоди про надання гранту (без 

інформації, отриманої паралельно із роботою над проектом); 

• яка є необхідною для здійснення проекту та користування його результатами; 

• яка може бути визначена самими учасниками 

Foreground = Інформація, отримання в результаті виконання проекту = 

усі результати проекту та пов'язані з ними права 
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Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  

Володіння:  кожен учасник володіє інформацією за результатами 

виконання проекту, яку він створив 

Спільне володіння: за відсутності окремої угоди застосовується стандартне 

правило: 

 будь-який співвласник має право надавати невиключні ліцензії третім сторонам 

без будь-якого права субліцензування та на умовах попереднього повідомлення 

та сплати справедливої обґрунтованої компенсації іншому(шим) власнику(ам). 

Передання прав володіння інформацією за результатами виконання 

проекту 

 Правило щодо попереднього повідомлення поширюється лише на інших 

учасників, котрі можуть відмовитися від своїх прав бути заздалегідь 

повідомленими про конкретні треті сторони (угода про надання гранту може 

містити вимогу повідомляти ЄК; ЄК може заперечувати проти передання прав або 

надання виключних ліцензійних прав третім сторонам, зареєстрованим у 

неасоційованих країнах з міркувань етики, конкуренції або безпеки) 
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Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  

Захист, використання, поширення (опублікування) 

• Інформація, отримана за результатами виконання проекту й придатна для 
промислового чи комерційного використання повинна захищатися з урахуванням 
законних інтересів сторін, 

• Власник інформації, отриманої за результатами виконання проекту, який не 
бажає захищати таку інформацію, може передати права володіння нею іншому 
учасникові або (афілійованій) особі, зареєстрованій у Державі-члені або 
Асоційованій країні, або ж Європейській Комісії, 

• Інформація, отримана за результатами виконання проекту, повинна 
використовуватися та поширюватися; 

• Повідомлення про поширення (в т.ч., опублікування), має направлятися всім 
іншим учасникам (а не ЄК – виключаючи випадки, коли захист не передбачено); 

• Публікації та випадки патентного використання повинні зазначати факт 
отримання інформації за фінансової підтримки ЄС. 
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Положення щодо прав Положення щодо прав 
інтелектуальної власностіінтелектуальної власності  

Права доступу 

• Учасники можуть виключати окремі види первинної інформації, причому 
необов'язково до підписання з ЄК Угоди про надання гранту; 

• Запити щодо отримання прав доступу до інформації терміном на один рік або 
інший період мають погоджуватися учасниками; 

• Можливо надання виключних ліцензійних прав на первинну інформацію чи 
інформацію, отриману внаслідок виконання проекту, за умови відмови інших 
учасників від своїх прав на неї, 

• ЄК більше не треба інформувати про надання прав доступу до інформації третім 
сторонам (Угода про надання гранту може містити інакші вимоги стосовно 
надання виключних ліцензійних прав) 

• Передбачені спеціальні умови, що регулюють певні види дій (напр., дослідження 
на передньому краї науки, дослідження на користь окремих груп, дослідження в 
галузі безпеки). 
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Положення щодо прав інтелектуальної Положення щодо прав інтелектуальної 
власностівласності  

Умови надання 

прав доступу до 

інформації 

Умови надання 

прав доступу до 

первнинної 

інформації 

Умови надання прав 

доступу до 

інформації, отриманої 

внаслідок виконання 

проекту 

Необхідно для 

здійснення 

проекту 

Без сплати роялті, якщо 

інше не передбачене 

перед приєднанням до 

Угоди про надання 

гранту 

 

Без сплати роялті 

Необхідно для 

використання власної 

інформації, отриманої 

внаслідок виконання 

проекту [*] 

 

Справделиві та обгрунтовані вимоги щодо відсутності 

сплати роялті можуть бути погоджені у будь-який 

момент 

[*] Якщо інше не передбачено, дочірня юридична особа, заснована в державах-членах ЄС або асоційованих країнах, також може користуватися цими
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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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Мережа НІЦ європейських МСП 
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Допомога за вашою пропозицією 

Дослідження на користь МСП: 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html 

Мережа технічних веб-ресурсів для МСП: 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm 

ДОПОМОГА: 

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html 

МЕРЕЖА НІЦ європейських МСП: 

http://www.ncp-sme.net 
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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/ 

mailto:jso@jsoresearch.kiev.ua
mailto:jso@jsoresearch.kiev.ua
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Дякую за увагу! 


