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Сучасний 
стан 

проблеми Цілі 

Робочі
пакети

Віхи / 
Рубіж

Контрольні 
результати



� Назва та Зміст + Резюме

� Наукові та Технічні цілі

� Інновації (відносно сучасного стану проблеми)

� Робочий план проекту та Методологія

� Таблиця контрольних результатів

� Внесок  у досягненні цілей

� Розповсюдження та використання результатів

� Менеджмент проекту

� Консорціум + ролі партнерів



Контрольні результати відображають етапи 

виконання проекту. 

Зазвичай, контрольні результати входять до 

складу Робочих Пакетів проекту і повинні 

бути представлені у вигляді письмових звітів, 

хоча можливі і інші форми. Наприклад, 

виготовлення певної продукції або зразка.



Контрольні результати повинні відповідати робочим 

завданням

Робочий пакет 

(комплекс робіт, робоче завдання)

Контрольні 

результати 

проекту



Рекомендації з підготовки:

� Контрольні результати повинні бути логічними 

SMART (конкретними,  досяжними, доречними, та 

пов'язаними з часовими рамками проекту);

� Конференції, семінари, розробка прототипу і т.д. 

повинні бути представлені як контрольні результати 

для ЄК ;

� Слід мати реалістичні контрольні результати, які 

зроблять проект як успішним, так і можливим для 

виконання.



� Звіти, меморандуми, методичні вказівки (довідники), 

проекти стандартів, процедури, стратегії досліджень та 

розвитку тощо;

� технічні прототипи, комерційні прототипи;

� Інформаційні матеріали, статистика, бази даних, 

індикатори і т.д.

� Програмне забезпечення, алгоритм, програмний код, 

СУБД (системи управління базами даних), інтегровані 

системи і т.д.



� Об'єкти інтелектуальної власності: патент, 

авторське право, торгова марка (товарний знак), 

зареєстрований промисловий зразок тощо.

� Освітні (навчальні) продукти: лекційні 

матеріали, дистанційні курси.

� Робочі зустрічі: семінари, конференції тощо.

� Медіа: вебсайт, відео, СD тощо

� Публікації: наукові журнали, інформаційні 

бюлетені, збірки тез тощо



Результати досліджень кінцевий користувач 
(споживач)

Використання

Патент Підприємство Ліцензія, дозвіл

Характеристики 

інструментів

Розробник інструментів Крива калібрування 

Прототип Розробник продукції Технічний прототип

Інформація (дані) Державний чиновник Межі законодавства

Інформація (дані) Дослідники Легалізація 

(затвердження) 

інформації



Результати досліджень кінцевий користувач 
(споживач)

Використання

Нові знання дослідник публікації

Методологія дослідник Моделі, залежності

Дані (інформація) дослідник Перевірка, підтвердження 

інформації

Дані (інформація) Органи стандартизації Індикатори

Майбутні наукові потреби Фонди фінансування Дослідницькі стратегії



Del.

no.

Deliverable name WP

no.

Lead beneficiary

Nature

Dissemi-

nation

level

Delivery date

(project

month)

D1.3 Report on the analysis of complementarities with 

similar RTDI Regional Initiatives within EU 

EB2/TC1/QAB meeting

1 Partner 1 R PU 8

D1.5 Policy recommendations

SB2 meeting

1 Partner 1 O PU 12

D3.3 Joint Call package of documents

SB4 meeting

3 Partner 2 O PU 25

D4.1 Report on management structure of the Joint Call

SB4 meeting

4 Partner 3 R CO 25

D4.3 Guidelines for evaluators

SB4 meeting 

4 Partner 3 O PU 25

D5.2 Project website 

SB1/EB1 meeting

5 Partner 4 O PU 4

D6.1 Consortium Agreement

Kickoff meeting

6 Partner 4
O

CO 2

D6.3 Final report to the European Commission 6 Partner 4 R RE 36



Для всіх проектних продуктів 
необхідно оцінити ризик. 

У випадку суттєвого ризику контрольний результат 

стає віхою при виконанні досліджень.



Віхи – це контрольні точки, коли 

необхідно приймати рішення щодо 

наступного етапу проекту.



Наприклад, такий рубіж може виникати у 

випадку отримання основного результату 

проекту, який є необхідним  для наступної 

фази роботи. 

Іншим прикладом може стати такий момент, 

коли консорціум має обрати одну з декількох 

технологій для подальшої роботи.  



Milestone

no.

Milestone name WPs 

no's.

Lead 

beneficiary

Delivery date 

from Annex I 

Means of verification

MI Steering Board meeting to 

review existing systems and 

finalise specifications for 

information tool and 

analysis

WP1 Partner 1 4 The preliminary survey’s 

results 

MIII Information Exchange 

Conference 

WP1 Partner 2 12 Report of the conference

MVI Steering Board approval and 

release of the Research 

Programme

WP2 Partner 3 19 Printed  

MVII Steering Board approval on 

the future Joint Call 

documents

WP3 Partner 4 25 Report of the EB meeting

MVIII Launching of a first Joint 

Call upon identified and 

agreed upon synergic 

opportunities.

WP4 Partner 5 26 Published call

MIX Launch of Web-Bases 

Project communication, 

information and 

management system

WP5 Partner 6 4 Project portal

MX EC grant agreement 

established

WP6 Partner 6 2 Signed Consortium 

Agreement



� Дану частину проекту зазвичай пропускають, особливо 

дослідницькі консорціуми

� План доцільного використання має бути чітко пояснений, що 

може навіть виходити за часові та фінансові рамки проекту.

� Спершу необхідно зазначити результати, що 

використовуються, а потім шляхи їх залучення/розподілу, 

наприклад: 

� Конференція/ семінар

� Публікації

� Продаж прав на інтелектуальну власність

� Формування додаткових результатів                                    

� Новий продукт                   

� Залучення експерту з трансферу технологій 



� Важливим є те, що від вас не вимагається завершення 

плану використання до закінчення проекту (щонайменше 

не всіх його частин)

Вам необхідно лише мати переконливий план 

використання.

� Одним з найбільш складних питань є фінансування 

подальшого розвитку  досліджень. Це і є однією з 

проблем, на які ви маєте звернути увагу використовуючи 

інші ресурси (приватні, державні та ін.)

Поради:



� Не лише ідея проведення технічних робіт, якість 

консорціуму, але й вміння правильно організувати 

робочий процес є надзвичайно важливим.

� Структура управління повинна включати:

� чітко визначену командну структуру,

� стратегію комунікації,

� процес прийняття рішень, що базується на 

демократичних засадах,

� методи контролю та звітування.



Контрактні 

зобов’язання

Забезпечити швидке та належне виконання  проектних

продуктів в межах проекту та заходів контролю (річні 

перевірки, проміжні огляди, остаточні розгляди)

Фінансові 

зобов’язання

Фінансові аспекти управління проектом 

(недовиконання/перевиконання бюджету), обгрунтування

витрат, затверджений фінансовий звіт, розподіл коштів між

партнерами

Юридичні 

зобов’язання

Основний контракт проекту + типовий договір, договір

консорціуму, колективна відповідальність, зміни в 

консорціумі

Питання щодо 

загального 

управління

Робочий процес та планування роботи, обмін інформацією 

між партнерами та ЄК, врегулювання конфліктів, звітність

Інші питання Залучення та розповсюдження результатів, інша інноваційна 

діяльність, права на інтелектуальну власність,  гендерні та 

етичні питання. 



Завдання – підготувати

� добре налагоджену структуру управління, що цілком 

відповідала б рівню складності проекту

� планування менеджменту знань, інтелектуальної 

власності та іншої інноваційної діяльності

За допомогою

� Використання загальних методів управління для 

вирішення конкретних потреб проекту.  

� Пошуку осіб, що мають відповідний досвід вирішення 

завдань менеджменту проекту  



КЕРІВНИЙ ОРГАН
Відповідальні представники партнерів

Зовнішні експерти

Представники Європейської Комісії

Представники фінансуючих агенцій

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Науковці партнерів-виконавнців

ГРУПА МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджер консорціуму

Менеджери Робочих Пакетів

КОНСОРЦІУМ



Координатор проекту

Керівний комітет

Представники партнерів

Виконуючий комітет

Керівники Робочих Пакетів

Технічний комітет

Керівники робочих завдань

Забезпечення 

якості 
Консультативний 

комітет

Звітування до ЄС


