
МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ: 
НАПИСАННЯ, ПОДАННЯ,
ВИКОНАННЯ

Шукаєв Сергій Миколайович

s.shukayev@kpi.ua

22 травня 2019 року

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Розроблення кошторису витрат та 
бюджету проекту 

mailto:s.shukayev@kpi.ua


Головне правило: учасники 
ніколи не отримують 
прибуток з проектів, що 
фінансуються Єврокомісією.

Розробка бюджету проекту2



Розробка бюджету проекту

При розробці бюджету слід памятати, що він повинен 

бути реалістичним, економічно ефективним та включати 

в себе витрати:

1. понесені тільки під час реалізації проекту (тільки 

рахунки-фактури, виписані та оплачені в період від 

початку до завершення проекту, можуть бути включені 

до бюджету; всі витрати на розробку проекту 

(наприклад, переклад заявки на англійську, підтримка 

з боку зовнішніх експертів, технічна документація) не 

можуть бути включені в бюджет проекту, якщо вони 

мали місце до підписання грантової угоди,

2. необхідні для реалізації проекту,

3. які є обгрунтованими, виправданими та відповідають 

вимогам раціонального управління фінансами.
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Як правило, бюджет проекту 

складається із трьох основних частин: 

 оплата праці, 

 основні витрати,

 непрямі витрати.
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http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=ho

me
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Горизонт 2020
1. Ставки фінансування за видами проектів
Для різних видів проектів застосовують наведені нижче ставки

фінансування.

Дослідницькі та інноваційні проекти (Research and innovation

actions):

Ставка фінансування – 100%.

Інноваційні проекти (Innovation actions):

Ставка фінансування:

– для бенефіціарів (та пов’язаних із ними третіх сторін), що є

неприбутковими юридичними особами, – 100%;

– для бенефіціарів (та пов’язаних з ними третіх сторін), що є при-

бутковими юридичними особами, – 70%.

Проекти координації та підтримки (Coordination and support

actions):

Ставка фінансування – 100%.
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Горизонт 2020
1. Ставки фінансування за видами проектів

Інструмент підтримки малих та середніх підприємств (SME instrument):

А. SME instrument (фаза 1):

Ставка фінансування розраховується за схемою одноразових витрат (lump 

sum), сума становить 50 тис. євро.

Б. SME instrument (фаза 2):

Ставка фінансування – 70% (як виняток, 100% у випадку вагомої

присутності науково-дослідної компоненти).

В. SME instrument (фаза 3):

Пряме фінансування не передбачене.

Г. Mentoring and coaching:

Пряме фінансування не передбачене.

З особливостями фінансування проектів: «ERA-NET Cofund», «Pre-

Commercial Procurement (PCP) Cofund actions» та «Public Procurement

of Innovative Solutions (PPI) Cofund actions» можна ознайомитися в

Розділі 19 Робочої програми «Горизонту 2020».

Інструменти ризикового фінансування (Risk Finance instruments)

описані детально в Розділі 6 Робочої програми «Горизонту 2020» 
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Передбачуваний бюджет проекту розраховується на

основі очікуваних допустимих витрат, наданих

консорціумом. Ці заплановані допустимі витрати

використовуються для визначення «Максимальної суми

гранту» проекту.

Витрати бенефіціарів, що не отримують фінансування

від Європейського Союзу, також зазначаються, але не

включаються в загальні допустимі витрати. Тому вони

не враховуються при визначенні максимальної суми

гранту.

Максимальна сума гранту не може бути підвищена

Комісією/Агентством. Додаткове фінансування не

допускається навіть у тому випадку, коли фактичні

допустимі витрати проекту є більшими від запланованих.
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2.1. Категорії витрат бюджету

При прогнозуванні витрат треба мати на увазі, що існують такі їх категорії:

– прямі витрати на персонал (direct personnel costs)

Наприклад: 6 250 євро фактичної річної заробітної платні провідного

наукового співробітника;

– витрати на виконання робіт за субпідрядом (subcontracting costs)

Наприклад: фактична ціна, сплачена за субпідрядні роботи з клінічного

дослідження;

– витрати на надання фінансової підтримки третім сторонам (costs of

providing financial support to third parties)

Наприклад: фінансова підтримка, яка фактично сплачена третім

сторонам;

– інші прямі витрати (other direct costs);

– непрямі витрати (indirect costs);

– особливі категорії витрат (special categories of costs).
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2.1. Категорії витрат бюджету

Категорія бюджету «Особливі категорії витрат»

застосовується тільки в тих випадках, коли

спеціальна діяльність відшкодовується за рахунок

таких видів витрат, як «питомі витрати»

або «одноразові витрати».

Для загальної моделі грантової угоди (General

MGA) наразі це випадки: «витрат на забезпечення

транснаціонального доступу до дослідницької

інфраструктури», «витрат на заходи з підвищення

енергоефективності споруд» і «витрат для клінічних

досліджень».
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2.2. Види витрат

Загальна модель грантової угоди

передбачає чотири види витрат:

– фактичні (actual);

– питомі (unit);

– фіксовані (flat-rate);

– одноразові (lump-sum).
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2.2. Види витрат
Форми витрат за загальною моделлю грантової угоди:

actual costs – фактичні витрати (тобто реальні витрати, а не

передбачувані або заплановані в бюджеті), використовуються при

визначенні:

– прямих витрат на персонал (якщо вони не визначені як питомі витрати);

– витрат на виконання робіт за субпідрядом;

– витрат на надання фінансової підтримки третім сторонам;

– інших прямих витрат;

flat-rate costs – витрати за фіксованою ставкою (тобто витрати,

розраховані як фіксований відсоток від інших типів допустимих витрат),

використовуються при визначенні:

– непрямих витрат у проектах за Програмою «Горизонт 2020», їхня

ставка є фіксованою в розмір 25%.

Увага! У межах одного гранту можуть бути використані різні форми

розрахунку витрат.
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Остаточна сума гранту буде розраховуватися

Комісією/Агентством наприкінці виконання проекту (або у

випадку припинення дії грантової угоди) з метою визначення суми,

яка має бути виплачена.

Остаточна сума гранту залежатиме від двох критеріїв:

критерій виконання роботи (work implementation criteria),

оцінюється Комісією/Агентством шляхом аналізу роботи, виконаної

під час проекту, порівняно із заходами, описаними в Додатку 1

Грантової угоди.

фінансовий критерій (financial criteria), що включає:

– загальну суму допустимих витрат;

– ставки відшкодування витрат;

– максимальний внесок Європейського Союзу.
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Процедура розрахунку фінального розміру гранту

Розрахунок фінального розміру гранту виконується в декілька кроків:

Крок1. Відкидання недопустимих витрат та застосування ставок

відшкодувань.

Недопустимі витрати (Ineligible costs) – це витрати, які не

відповідають одному або декільком критеріям допустимості, і в разі їх

ідентифікації при оплаті бюджету будуть відхилені.

Для проектів, що виконуються в рамках інноваційних дій, у випадку,

коли для різних бенефіціарів використовуються різні ставки

відшкодування, Комісія/Агентство застосовуватиме ставку

відшкодування до витрат, схвалених для кожного окремого

бенефіціара.
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Крок 2. Внесок ЄС обмежується максимальною сумою гранту.

Крок 3. Зменшення розміру гранту відповідно до правила

неприбутковості та грошових надходжень.

У зв’язку з тим, що сума гранту не може мати на меті отримання

прибутку бенефіціарами або впливати на нього, загальна

запрошена сума фінансування + грошові надходження обмежені

загальними допустимими витратами. Сума гранту після виконання

кроків 1 і 2 плюс надходження не можуть перевищувати затверджені

видатки.

Прибуток повинен бути оцінений на рівні проекту, а не на рівні

окремих бенефіціарів (нове в Програмі «Горизонт 2020»).

Сума гранту, надходження та допустимі витрати, взяті до уваги,

називають консолідованою сумою гранту, консолідованими

надходженнями та консолідованими ухваленими витратами.
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Три види надходжень мають бути взяті до уваги.

1. Доходи, отримані внаслідок виконання проекту (тобто будь-

який прибуток від проекту, у тому числі продаж активів, куплених для

виконання проекту і проданих в термін виконання проекту).

Приклади: доходи від вступних внесків конференції, організованої

консорціумом; продаж обладнання, придбаного в проекті.

Надходження від продажу активів обмежуються розміром коштів,

визначених в якості допустимих витрат у грантовій угоді.

Приклад: Обладнання, куплене за 21000 євро в році X, продається в

році (X+4) (упродовж дії проекту) за 16000 євро. Обладнання було

використане на 50% для проекту, і повністю амортизується

протягом 3 років (7000 євро/рік, з яких 3500 євро/рік

використовувались для дій проекту). Сума надходжень повинна бути

оголошена в розмірі 50% від 16000 з обмеженням в 10 500 (3 X 3500),

тобто 8000 євро.
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2. Фінансові внески, надані третіми сторонами безпосередньо з

метою виконання дій проекту (тобто гроші, надані як пожертвування

третьою стороною (донором) бенефіціару (або пов’язаній з ним третій

стороні) спеціально для виконання дій, що покриваються грантовою

угодою).

3. Натуральні внески (у вигляді товарів, послуг тощо), що

надаються третіми сторонами безкоштовно спеціально для дій

проекту, якщо вони були оголошені в якості допустимих витрат, що

покриваються грантовою угодою.

Приклади: безкоштовне використання обладнання, відрядження

експерта без відшкодування.

Увага! Якщо розмір гранту з доданими до нього надходженнями

перевищує сумарні допустимі витрати, здійснюється зменшення розміру

гранту.
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Крок 4. Зменшення суми гранту внаслідок неналежного виконання

або невиконання зобов’язань за грантовою угодою.

Належне виконання аналізується Комісією/Агентством шляхом

порівняння виконаної роботи (згідно з періодичними звітами й

фінальним технічним звітом) із заходами, описаними в Додатку 1

Грантової угоди.

Неналежне виконання може призвести до зменшення гранту (тобто

скорочення «максимальної суми гранту») – індивідуально до кожного

конкретного випадку і тільки після процедури обговорення з

координатором або причетним бенефіціаром.

Зазвичай Комісія/Агентство не зменшує підсумкової суми гранту у

випадку незначних затримок/ відхилень у технічній роботі,

передбаченій в Додатку 1 Грантової угоди.
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Приклад (розрахунок фінальної суми гранту)

Грант для консорціуму з максимальною сумою 3 млн. євро, в якому

допустимі витрати відшкодовуються в розмірі 100%, а непрямі витрати

розраховуються за фіксованою ставкою 25% від прямих витрат (мінус

вартість субпідрядних робіт та витрати надання фінансової підтримки третім

сторонам). Сумарні прямі допустимі витрати консорціуму, ухвалені

Комісією/Агентством, дорівнюють 2,5 млн. євро.

Один із бенефіціарів отримав спонсорські кошти для виконання цього

проекту від приватної компанії в розмірі 60 000 євро на виплату винагороди

молодому досліднику, а інший бенефіціар (університет) отримав в якості

натуральних внесків від свого уряду відрядження вченого спеціально для

потреб проекту. Заробітна плата цього другого вченого (80 000 євро)

заявлена як допустимі витрати цим бенефіціаром, хоча вона виплачується

урядом.

Ці обидві умови підходять під визначення надходжень
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Крок 1. Відкидання недопустимих витрат та застосування

ставок відшкодування

Допустимі витрати = 2 млн. 500 тис. євро прямих витрат (включаючи

200 тис. євро на субпідрядні роботи) + 575 тис. євро непрямих

витрат (25% фіксованої ставки від прямих витрат за винятком

субконтракту) = 3 млн. 75 тис. євро

Ставка відшкодування = 100% від отриманої суми = 3 млн. 75 тис.

євро.

Крок 2. Обмеження за максимальною сумою гранту

Загальні допустимі витрати 3 млн. 75 тис. євро перевищують

максимальну суму гранту 3 млн. євро. Максимальна сума гранту не

може бути збільшена, тому розмір гранту обмежується – 3 млн.

євро.
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Крок 3. Зменшення розміру гранту відповідно до правил

неприбутковості та грошових надходжень

У цьому прикладі, прибуток на рівні проекту

розраховуватиметься як різниця між сумою 3 млн. євро

(величина, отримана після 1-го й 2-го кроків) плюс загальні

надходження від проекту (60 тис. + 80 тис.) та ухваленою

сумою допустимих витрат проекту (3 млн. 75 тис.):

3000000 + 60000 + 80000 = 3140000 євро;

сумарні допустимі витрати: 3075000 євро;

прибуток: 3140000 – 3075000 = 65000 євро.

Сума гранту після скорочення відповідно до правила

неприбутковості: 3000000 – 65000 = 2935000 євро.
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Крок 4. Зменшення суми гранту внаслідок неналежного

виконання або невиконання зобов’язань за грантовою

угодою

Зменшення на 2% (60 тис. євро) від максимальної суми

гранту у зв’язку з тим, що координатор консорціуму порушив

зобов’язання конфіденційності за статтею 36 грантової

угоди: 3000000 – 60000 = 2940000 євро.
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Остаточна сума гранту буде меншою з наступних двох:

1) сума, отримана після застосування ставки відшкодування

до загальних допустимих витрат, з обмеженням

максимальної суми гранту й після застосування правила

неприбутковості (кроки 1, 2, 3): 2935000 євро;

2) зменшена максимальна сума гранту, отримана на 4-му

кроці: 2940000 євро.

Остаточна сума гранту: 2935000 євро !
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Грант може відшкодовувати тільки допустимі витрати, а це

означає, що бенефіціари (та пов’язані з ними треті сторони) повинні:

– на етапі подання проектної заявки: включати тільки допустимі

витрати до бюджету проекту;

– на етапі звітування: декларувати тільки допустимі витрати у своїх

фінансових звітах.

Більше того: доведення допустимості витрат є

відповідальністю бенефіціара (та пов’язаних із ним третіх

сторін). Вони повинні зберігати належні документи, які підтверджують

те, що задекларовані ними витрати є допустимими.

Увага! Якщо Комісія/Агентство ідентифікує недопустимі витрати, вони

будуть відхилені.
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Для того щоб фактичні витрати були визнані допустимими, вони мають

відповідати таким вимогам:

– бути фактично понесеними бенефіціаром, тобто:

– бути реальними, а не запланованими;

– бути понесеними справді бенефіціаром (а не якою-небудь іншою

організацією). Бенефіціар повинен мати зобов’язання щодо виплати

суми вартості (для амортизаційних відрахувань, сума витрат має бути

записана у звіті про прибутки й збитки бенефіціара);

– виникати впродовж дії проекту, тобто подія, яка викликає

витрати, повинна бути в період дії проекту (часовий проміжок між

датою початку проекту і датою його закінчення);

– бути зазначеними як допустимі витрати у кошторисі

витрат проекту в межах відповідної категорії бюджету;

Горизонт 2020
4. Загальні умови допустимості для фактичних

витрат
26



– бути пов’язаними з проектом так, як це зазначено в

Додатку 1 до Грантової угоди (тобто бути пов’язаними з

досягненням цілей проекту);

– підлягати обліку та перевірці (тобто виходити з

рахунків бенефіціара, бути безпосередньо сумісними з ними

та бути підтвердженими відповідними документами).

Облікова документація необхідна тільки для фактичних

витрат.

Увага! Непрямі витрати не потребують підтверджувальних

документів, так як вони декларуються з використанням

єдиної ставки (нове в Програмі «Горизонт 2020»).
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Витрати мають бути розраховані згідно з чинними правилами бухгалтерського

обліку країни, в якій заснований бенефіціар, і відповідно до звичайної

практики обліку витрат бенефіціара. Але цей принцип не може бути

використано як виправдання невиконання інших положень грантової угоди.

Бенефіціар повинен робити певні зміни, необхідні для того, щоб привести свої

звичайні методи обліку витрат у відповідність з усіма положеннями грантової

угоди.

– відповідати чинним національним законам про податки, охорону

праці та соціальну безпеку;

– бути обґрунтованими, виправданими, відповідати принципам

раціонального управління фінансами, зокрема, щодо економності та

ефективності.

Витрати повинні відображати розподіл бюджету та аналіз видатків.

Увага! Описані умови є кумулятивними, тобто всі вони мають бути виконані

для того, щоб витрати були визнані допустимими.
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4.1. Прямі витрати

Прямі витрати – це конкретні витрати, безпосередньо

пов’язані з виконанням проекту.

Прямі витрати включають у себе:

– витрати, які виникли внаслідок діяльності по проекту;

– витрати, які виникли в результаті діяльності декількох

проектів, спрямованих на виконання основного проекту.

Увага! Будь-які витрати, заявлені бенефіціаром як прямі

витрати, мають бути підкріплені наявністю підтверджуючих

документів (із зазначенням кожної окремої роботи по

проекту).
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4.2. Непрямі витрати

Непрямі витрати – це витрати, які не ідентифікуються в

якості прямих витрат, безпосередньо пов’язаних із

виконанням проекту.

Фактично непрямі витрати – це ті, які не можуть бути оцінені,

безпосередньо виходячи з конкретної роботи, виконаної по

проекту.

У Програмі «Горизонт 2020» непрямі витрати нараховуються

в обсязі 25% від загальної суми прямих витрат.
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4.3. Витрати на обладнання

Ця категорія бюджету охоплює всі витрати на купівлю обладнання,

інфраструктуру та інші активи (не тільки амортизаційні витрати за

відповідний період). Ця стаття витрат доступна лише у випадку, якщо

це передбачено Грантовою угодою.

Для того щоб вважатися допустимими, витрати на обладнання мають

відповідати таким умовам:

– відповідати загальним вимогам щодо прямих витрат;

– не можуть перевищувати витрати на амортизацію аналогічного

обладнання, інфраструктури або активів;

– не включати жодних фінансових зборів.

Витрати на обладнання мають бути задекларовані як фактичні

витрати.
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4.4. Недопустимі витрати

Витрати вважаються недопустимими, якщо виконується одна з

наступних умов:

1. Вони не відповідають загальним критеріям допустимості

Приклади: додаткова винагорода (бонуси), що сплачуються

комерційними або некомерційним організаціям та витрати за

субпідрядом не відповідають вимогам.

2. Витрати, пов’язані з поверненням капіталу або поверненням у

рамках інвестицій

Приклади: дивіденди, що сплачуються в якості винагороди за

інвестування в акції; винагорода, що виплачується у вигляді частини в

статутному капіталі компанії.
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4.4. Недопустимі витрати

3. Кредит та обслуговування кредиту

Приклади: якщо одержувач бере кредит, що використовується для

придбання обладнання або витратних матеріалів для проекту, у

сумі 100 тис. євро під 9% річних на строк 10 років, обслуговування

боргу протягом першого року (основний борг і відсотки) становить

15 582 євро.

4. Для забезпечення майбутніх втрат і кредитів.

5. Надмірні та непомірковані витрати.

Надмірні витрати – це оплата за продукти, послуги чи персонал

значно більша, ніж середня ринкова ставка на ці позиції.

Непомірковані витрати – означає не проявляти обережності,

ретельності у виборі продуктів, послуг чи персоналу.

Горизонт2020
4. Загальні умови допустимості для фактичних витрат33



4.4. Недопустимі витрати

6. Втрати при обміні валюти (для бенефіціарів, які

використовують інші, ніж євро, валюти, або виставлений

рахунок в іншій валюті, ніж вони використовують. Будь-які

втрати через коливання обмінного курсу – наприклад, у

період між датою виставлення рахунку та датою платежу).

7. Банківські витрати, стягнуті банком одержувача для

передачі від комісіонера/Агентства.

8. Франшиза, ПДВ.
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Еразмус+

Правила фінансування
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Версія 
українською 

мовою 
розміщена за 

адресою:

http://ipd.kpi.ua/?page_id=25
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Зміни у програмі 2018 

 New! 2-12 місяців для практики для студентів протягом одного

освітнього циклу (можливо акумулятивно)

 New! Організаційна підтримка партнерства: 350 EUR (за

кожного учасника, незалежно від кількості учасників) + кошти

за учасників зі спеціальними потребами

 New! Стипендія українським студентам: 800-850-950

EUR/місяць (2-3 – 12 місяців)

 New! Добові для українських викладачів та працівників: 140-

160-180 EUR/день (5 днів – 2 місяці)

 New! Мінімальна сума, що відшкодовується за проїзд – 20

EUR (10-99 km); максимальна – 1 500 EUR (8 000 km та

більше)

 New! Спільна діяльність з країнами 14 регіону (Швейцарія та

Фарерські Острови)

37



Заявники на проекти обміну для студентів і викладачів у сфері вищої

освіти повинні надати наступну інформацію у бланку заявки:

• кількість студентів та викладачів, які мають намір взяти участь в

обміні;

• точна тривалість запланованого обміну кожного учасника проекту;

• кількість і точна тривалість обміну (студентів і викладачів), що

здійснювались протягом останніх двох років.

На цій основі, Національне управління країни-члена програми

надасть грант заявникам для проведення певної кількості обмінів.

Видача гранту на всі обміни, які були в заявці, також можлива.

Якщо заявник подає заявку на проекти обміну із країнами-

партнерами програми, він буде заповняти окремий бланк заявки для

обміну в/з країн-партнерів програми.

Для обміну із країнами-партнерами програми надають окремий грант.

КА 1. Навчальна мобільність 
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Для отримання фінансової підтримки на обмін діють наступні правила:

І. Правила для фінансування всіх проектів обміну

КА 1. Навчальна мобільність

Оплачувані витрати Механізм

фінансування

Сума Правила розподілу

Підтримка

організації

Кошти,

безпосередньо

пов’язані із

реалізацією проекту

обміну (не

включаючи кошти на

проживання та

дорогу учасника)

Питомі витрати 350 EUR за

кожного учасника Згідно із кількістю

учасників обміну

Підтримка на

особливі

потреби

Додаткові кошти,

безпосередньо

стосуються

учасників із

обмеженими

можливостями.

Реальні витрати 100% суми гранту,

як затверджено

Національним

управлінням

Запит на фінансову

підтримку повинен

бути вказаним в

особливій заявці,

якщо учасника

обрали
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А. Грант підтримки організації для бенефіціарів (вищі навчальні

заклади або консорціуми):

Грант підтримки організації – це внесок у будь-якому

розмірі, який роблять вищі навчальні заклади, щоб

підтримати обмін студентів та викладачів, які їдуть за

кордон або прибувають звідти; це є умовою Еразмус

Статуту про вищу освіту у країнах-членах програми та

відповідає принципам цього Статуту, а також представлено

у міжінститутських угодах, що стосується ВНЗ країн-

партнерів програми.

КА 1. Навчальна мобільність
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Б. Грант підтримки обміну студентів

Студенти можуть отримати грант від ЄС для

покриття затрат на дорогу і проживання протягом

періоду навчання або стажування за кордоном. Ця

сума буде визначатись Національним управлінням

разом із Національними органами влади і/або із

вищими навчальними закладами на основі

об’єктивних та прозорих критеріїв.

КА 1. Навчальна мобільність
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КРИТЕРІЇ: 

Перший критерій – країна, яка відправляє і країна, яка приймає 

студента

Сума гранту від ЄС, який передбачений для студентів, буде 

залежати від напряму обміну, наприклад:

 обмін у країну із однаковою вартістю проживання: 

студенти отримають середню суму гранту від ЄС;

 обмін у країну із вищою вартістю проживання: студенти 

отримають вищу суму гранту від ЄС;

 обмін у країну із нижчою вартістю проживання: студенти 

отримають нижчу суму гранту від ЄС.

КА 1. Навчальна мобільність
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Країни-члени програми поділені на три наступні групи:

Перша група

Країни-члени програми із

вищою вартістю

проживання

Данія, Ірландія, Франція, Італія, Австрія,

Фінляндія, Швеція, Об’єднане

Королівство, Ліхтенштейн, Норвегія

Друга група

Країни-члени програми із

середньою вартістю

проживання

Бельгія, Чеська Республіка, Німеччина,

Греція, Іспанія, Хорватія, Кіпр,

Люксембург, Нідерланди, Португалія,

Словенія, Ісландія, Туреччина

Третя група

Країни-члени програми із

нижчою вартістю

проживання

Болгарія, Естонія, Латвія, Литва,

Угорщина, Мальта, Польща, Румунія,

Словаччина, колишня Югославська

Республіка Македонія

КА 1. Навчальна мобільність
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Мінімальна та максимальна сума, визначена Національним управлінням,

встановлюється в наступних межах:

Середня сума гранту від ЄС: середня сума, що становить від 200 до 450 EUR на 

місяць, виділяється на проект обміну між країнами із однаковою вартістю проживання: 

а) між країнами першої групи; б) між країнами другої групи; в) між країнами третьої 

групи.

Вища сума гранту від ЄС: відповідає середній сумі, що визначається Національним 

управлінням, але вища, щонайменше, на 50 EUR та становить від 250 до 500 EUR на 

місяць. Таку суму виділяють на проект обміну у країну із вищою вартістю проживання: 

а) із країн другої групи у країни першої групи і б) із країн третьої групи у країни першої 

та другої групи.

Нижча сума гранту від ЄС: відповідає середній сумі, що визначається Національним 

управлінням, але нижча, щонайменше, на 50 EUR та становить від 150 до 400 EUR

на місяць. Таку суму виділяють на проект обміну у країну із нижчою вартістю 

проживання: а) із країни першої групи у країни другої і третьої групи і б) із країн другої 

групи у країни третьої групи.

КА 1. Навчальна мобільність
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Другий критерій – додаткова підтримка для особливих цільових груп, 

діяльностей та країн/регіонів, що відправляють студентів

Студенти із неблагополучних родин (їх фінансування відрізняється

від фінансування студентів із особливими потребами)

Національні органи влади разом із Національним управлінням, які

відповідальні за впровадження програми Еразмус+ у даній країні-

члену програми, можуть вирішити, що всі ВНЗ у їхній країні

повинні виділити суму із гранту від ЄС для підтримки студентів із

неблагополучних родин. Ця сума становить від 100 до 200 EUR

на місяць. Точна сума та критерії, на які будуть орієнтуватись,

визначатимуться на національному рівні національними органами

влади.

КА 1. Навчальна мобільність
Кредитна мобільність45



В) Грант підтримки обміну кадрів

Кадри отримують грант від ЄС для покриття витрат на дорогу та проживання

протягом періоду за кордоном:
Оплачувані витрати Механізм

фінансування

Сума Правила розподілу

Покриття

витрат

учасників на

дорогу із

їхньої країни

у країну

призначення

та назад

Для відстані дороги, що становить

від 100 до 499 км: 180 € на учасника

На основі відстані дороги

окремого учасника.

Відстань на дорогу потрібно

підрахувати, користуючись

калькулятором відстані, який

підтримує

Європейська Комісія. Заявник

повинен визначити відстань в

одну сторону, щоб

підрахувати суму гранту від

ЄС, який покриє витрати на

дорогу в обидві сторони.

Дорога Питомі

витрати

Для відстані дороги, що становить

від 500 до 1999 км: 275 € на учасника

Для відстані дороги, що становить

від 2000 до 2999 км: 360 € на

учасника

Для відстані дороги, що становить

від 3000 до 3999 км: 530 € на

учасника

Для відстані дороги, що становить

від 4000 до 7999 км: 820 € на

учасника

Для відстані дороги, що становить

8000 км і більше: 1100 € на учасника

КА 1. Навчальна мобільність
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Оплачувані Витрати Механізм

фінансування

Сума Правила розподілу

Особлива

підтримка

Покриття

витрат на

проживання

під час обміну

Питомі

витрати

до 14 днів обміну:

А1.1 на день на

учасника

+

від 15 до 60 днів

обміну: 70% А1.1 на

день на учасника

На основі тривалості

перебування за кордоном

окремого учасника (якщо

необхідно, включаючи

один день на дорогу перед

обміном та один день на

дорогу після обміну).

КА 1. Навчальна мобільність
Кредитна мобільність47



КА 1. Навчальна мобільність
Кредитна мобільність

Персонал із країн-

членів програми

Персонал із країн-

партнерів програми

Країна, яка приймає учасника Мін-макс (на день) Сума (на день)

А1.1 А1.2

Данія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Об’єднане

Королівство
80-160 160

Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Греція,

Франція, Італія, Кіпр, Люксембург, Угорщина,

Австрія, Польща, Румунія, Фінляндія, Ісландія,

Ліхтенштейн, Норвегія, Туреччина

70-140 140

Німеччина, Іспанія, Латвія, Мальта,

Португалія, Словаччина, колишня

Югославська Республіка Македонія
60-120 120

Естонія, Хорватія, Литва, Словенія 50-100 100

Країни-партнери програми 160 Недоступно

48



Гранти для спільних магістерських програм 

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD))

Вибрані EMJMDs будуть підтримуватися за допомогою

грантових угод, що охоплюють один підготовчий рік і три

послідовних набори студентів (грантові угоди 4 або 5 років,

залежно від тривалості програми навчання EMJMD).

Грант EMJMD розраховується відповідно до таких принципів:

• грант для консорціуму і академічної мобільності співробітників

• змінна кількість студентських стипендій, максимум - 25000 EUR

на рік (орієнтовно 13-20 стипендій за один набір)

• змінна кількість додаткових студентських стипендій, максимум -

25000 EUR на рік для цільових регіонів світу.

КА 1. Навчальна мобільність 
Ступенева мобільність49



Бюджет EMJMD повинен бути складений у відповідності з

наступними правилами фінансування (в євро):

А) Управління Erasmus Mundus Joint Master Degree

КА 1. Навчальна мобільність 
Ступенева мобільність

Внесок у витрати з 

управління консорціумом і 

витрати на запрошених 

учених і запрошених 

лекторів

20 000 EUR за підготовчий 

курс

50 000 EUR за один набір на 

EMJMD
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В) Студентські стипендії Erasmus Mundus

Joint Master Degree

У EMJMD студентські стипендії будуть включати в

себе витрати студентів на участь (у тому числі

плата за навчання, повний страховий пакет та інші

обов'язкові витрати, пов'язані з участю студента в

проекті), оплата студентських поїздок і вартості

влаштування і добові на весь термін навчальної

програми EMJMD. Детальна інформація про суми

студентських стипендій EMJMD вказані в таблиці:

КА 1. Навчальна мобільність 
Ступенева мобільність51



КА 1. Навчальна мобільність 
Ступенева мобільність

Оплата участі у 

проекті

до 9,000 EUR на рік за стипендіата з країн-партнерів

до 4,500 EUR на рік за стипендіата з країн-учасниць проекту

Будь-яка сума, що перевищує максимум внесків повинна бути

покрита за рахунок організацій-учасників і не можуть бути

виплачені за рахунок стипендіата.

Оплата витрат на 

проїзд та 

проживання

1,000 EUR на рік для стипендіата - резидента країни-учасниці

програми для витрат на проїзд.

2,000 EUR на рік для витрат на дорогу + 1,000 EUR на витрати

для стипендіата - жителя країни-партнера, чиє житло

знаходиться на відстані менш ніж 4,000 км від вузу EMJMD.

3000 EUR на рік для витрат на дорогу + 1,000 EUR на витрати

для стипендіата - жителя країни-партнера, чиє житло

знаходиться на відстані 4,000 км і більше від вузу EMJMD.
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КА 1. Навчальна мобільність 
Ступенева мобільність

Оплата витрат на 

проживання

1,000 євро на місяць протягом усього терміну навчання EMJMD 

(максимум 24 місяці). Оплата проживання не буде виплачуватися 

стипендіатам за періоди EMJMD 

(навчання/дослідження/розміщення/підготовка дисертації) що 

провели їх у своїй країні, а також стипендіатам з країн-партнерів за 

періоди EMJMD, проведених в будь-якій країні-партнері більше 

одного триместру (тобто 3 місяці або еквівалент 15 ECTS) у цих 

країнах.

Фактична кількість окремих стипендій буде змінюватися відповідно до: а)

тривалості EMJMD (60, 90 або 120 кредитів); б) країна/регіон проживання студента;

в) витрати на участь EMJMD визначені консорціумом.

Загальна сума гранту

Враховуючи дані умови, грант EMJMD для підготовчого року і трьох

студентських відборів орієнтовно складатиме близько 3 мільйонів

EUR.
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КА 2. Проекти співпраці
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Фінансове забезпечення Проектів з Розвитку потенціалу вищої

освіти в рамках Еразмус+ базується на плановому бюджеті, що

включає в себе питомі та реальні витрати.

Проекти з Розвитку потенціалу вищої освіти мають справу з

різноманітними витратами, включаючи витрати на персонал,

проїзд, проживання, обладнання, субпідрядні договори,

поширення інформації, видавничу справу, переклади,

накладні витрати і т.д.

Під словом «грант» розуміють обсяг фінансування, який може

бути запропонований у рамках програми, тобто фінансовий

внесок Європейського Союзу в проект. Його не слід плутати з

загальними витратами проекту, котрі також включають в себе

спільне фінансування закладів-партнерів та зовнішніх

зацікавлених сторін.
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КА 2. Проекти співпраці
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Фінансова звітність щодо пунктів бюджету, пов’язаних з

реальними витратами (на обладнання та субпідрядні договори)

базуватиметься на витратах, які точно будуть спричинені та

мають бути задокументовані належним чином.

Запропонований грант ніколи не перевищить суму гранту, що

була заявлена та залежатиме від:

• суми гранту, яку просить заявник, обраних видів діяльності та

економічної ефективності проекту;

• загального обсягу бюджету, доступного для проектів із

співпраці.

Деталі фінансової реалізації умов проекту мають бути

узгоджені партнерами та формально засвідчені угодою про

партнерство, котра має бути підписана на початку проекту.
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КА 2. Проекти співпраці
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Бюджет проекту має бути укладений за

такими правилами ( в євро):

Мінімальний грант ЄС для Спільних та

Структурних проектів: 500 000 євро

Максимальний грант ЄС для Спільних та

Структурних проектів: 1 000 000 євро.
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КА 2. Проекти співпраці
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Витрати на персонал (суми на день в євро) залежно від Країн Партнерів:

Категорія персоналу залежить від роботи, яка має бути виконана в

рамках проекту, а не від статусу або звання людини. Іншими словами,

витрати, що стосуються, наприклад, адміністративної роботи, котру виконує

науковий співробітник, мають бути віднесені до розділу «Адміністративний

персонал».

Фактичний розмір оплати персоналу, що бере участь у роботі проекту,

залежить від організацій, що беруть участь у проекті, а також обумовлено

угодою про партнерство, що підписується партнерами на початку проекту.

Якщо ця вимога не буде дотримана, буде прийнята звичайна політика оплати

зацікавленої організації.

Одиниця вартості, яка використовується для розрахунку гранту залежить від

країни, в якій робітник працевлаштовується, незалежно від того, де проходить

виконання завдання ( наприклад, працівник організації країни А працює

(частково) у країні Б, але при розрахунках використовується валюта країни А).
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати
Механізм 

фінансування
Обсяг/максимальна ціна

Правило 

розподілу

Витрати 

на 

персонал

Внесок у 

витрати на 

персонал, який 

виконує 

завдання, 

необхідні для 

досягнення 

цілей проекту

Питомі витрати

В4.1 На менеджера, що 

бере участь у проекті за 

день роботи

Максимум 

40% від 

обсягу 

гранту

Обумовлено:

Заявникам необхідно 

буде обґрунтувати 

тип і обсяг ресурсів, 

необхідних для 

реалізації видів 

діяльності проекту. 

Фінансовий внесок 

надається за умови, 

якщо зарплатня за 

одні і ті ж завдання 

відшкодовуєтся один 

раз.

В4.2 На 

дослідника/вчителя/тренер

а, що бере участь у проекті 

за день роботи

В4.3 На персонал з 

технічного обслуговування, 

що бере участь у проекті 

за день роботи

В4.4 На адміністративний 

персонал, що бере участь 

у проекті за день роботи
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Менеджер

Вчитель/Тренер/

Дослідник/

Молодіжний 

працівник

Фахівець з 

технічного 

обслуговування

Адміністративний 

персонал

В4.1 В4.2 В4.3 В4.4

Данія, Ірландія, Люксембург, 

Нідерланди, Австрія, Швеція, 

Ліхтенштейн, Норвегія

294 241 190 157

Бельгія, Німеччина, Франція, 

Італія, Фінляндія, Об’єднане 

Королівство, Ісландія

280 214 162 131

Республіка Чехія, Греція, 

Іспанія, Кіпр, Мальта, 

Португалія, Словенія

164 137 102 78

Болгарія, Естонія, Хорватія, 

Латвія, Литва, Угорщина, 

Польща, Румунія, Словаччина, 

колишня югославська 

Республіка Македонія, 

Туреччина

88 74 55 39
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Менеджер
Вчитель/Тренер/

Дослідник

Фахівець з технічного 

обслуговування

Адміністративний 

персонал

В4.1 В4.2 В4.3 В4.4

Ізраїль 166 132 102 92

Албанія, Аргентина, Боснія та Герцеговина, 

Бразилія, Чилі, Колумбія, Косово107, Ліван, 

Лівія, Мексика, Чорногорія, Перу, Сербія, 

територія України визнана міжнародним 

законом, Таїланд, Уругвай, Венесуела.

108 80 57 45

Афганістан, Азербайджан, Болівія, Китай, 

Коста-Ріка, Еквадор, Ель-Сальвадор, Грузія, 

Гватемала, Іран, Ірак, Йорданія, Казахстан, 

Марокко, Палестина108, Панама, Парагвай, 

Південна Африка, територія Росії визнана 

міжнародним законом.

77 57 40 32

Алжир, Арменія, Бангладеш, Білорусь, 

Бутан, Бірма/М’янма, Камбоджа, Куба, Корея 

(НДР), Єгипет, Гондурас, Індія, Індонезія, 

Киргизстан, Лаос, Малайзія, Мальдіви, 

Молдова, Монголія, Непал, Нікарагуа, 

Пакистан, Філіппіни, Шрі-Ланка, Сирія, 

Таджикистан, Туніс, Туркменістан, 

Узбекистан, В’єтнам, Ємен.   

47 33 22 17
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати
Механізм 

фінансування
Обсяг/максимальна ціна Правило розподілу

Витрати 

на проїзд

Внесок у витрати на проїзд 

студентів та працівників, що 

задіяні у проекті від місця їх 

проживання до місця 

проведення певного виду 

діяльності та повернення 

додому (включаючи візовий 

збір та обов’язкову страховку, 

страхування подорожей та 

витрати на скасування, якщо 

це виправдане).

Всі види діяльності та 

необхідні подорожу мають 

відбуватися у країнах, що 

беруть участь у проекті. Всі 

вийнятки з цього правила 

мають бути  дозволені 

Агентством.  

Питомі 

витрати

На поїздки відстанню від 100 до 499 

км: 180 євро на учасника

Залежить від відстані поїздки 

учасника. Відстань поїздки 

має бути розрахована за 

допомогою калькулятора 

відстаней, котрий 

підтримується Європейською 

Комісією. Кандидат має 

ввести відстань подорожі в 

один бік для того, щоб 

розрахувати обсяг гранту 

ЄС, котрий покриє подорож в 

обидві сторони. Фінансова 

підтримка буде надана тільки 

для подорожей, які напряму 

пов’язані з досягненнями 

мети проекту.

На поїздки відстанню від 500 до 1999 

км: 275 євро на учасника

На поїздки відстанню від 2000 до 2999 

км: 360 євро на учасника

На поїздки відстанню від 3000 до 3999 

км: 530 євро на учасника

На поїздки відстанню від 4000 до 7999 

км: 820 євро на учасника

На поїздки відстанню від та більше: 

1100 євро на учасника
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати
Механізм 

фінансування
Обсяг/максимальна ціна Правило розподілу

Витрати на 

перебування

Внесок у 

витрати на 

існування, 

житло, місцевий 

та громадський 

транспорт, такий 

як автобус чи 

таксі, особисте 

або добровільне 

медичне 

страхування.

Питомі витрати

Персонал

До 14-го дня участі: 120 

євро на день на 

учасника

+

З 15-го до 60-го дня 

участі:70 євро на день на 

учасника

+

Від 60-го дня участі до 

12-ти місяців: 50 євро на 

день на учасника
Базується на тривалості 

перебування учасників

Студенти

До 14-го дня участі: 55 

євро на день на 

учасника

+

З 15-го до 60-го дня 

участі: 40 євро на день 

на учасника
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати
Механізм 

фінансування
Обсяг/максимальна ціна Правило розподілу

Обладнання

Внесок для закупівлі 

обладнання, необхідного 

для реалізації проекту. 

Фінансова підтримка 

надається лише на 

купівлю обладнання на 

користь ВНЗ країн 

партнерів.

Реальні витрати

100% сплачених 

витрат – максимум 

30% від обсягу гранту

Обумовлено: прохання на 

фінансову підтримку для 

покриття цих витрат має 

бути мотивоване в заявці.

Субпідрядні 

договори

Фінансова підтримка 

витрати на договори 

субпідряду, котрі є 

необхідними для 

реалізації проекту, 

включаючи, зокрема, 

обов’язковий фінансовий 

аудит ( висновок 

аудитора) та будь-якої 

зовнішньої процедури 

забезпечення якості.

Договори субпідряду, 

пов’язані з завданнями 

управління проекту не 

приймаються.

Реальні витрати

100% сплачених 

витрат – максимум 

10% від обсягу гранту

Договори субпідряду з 

зовнішніми органами не 

мають заключатися

часто. Точну 

правомочність та 

особливий досвід, 

необхідний для 

досягнення мети проекту 

може забезпечити 

консорціум та

може визначити складові.
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Додатковий компонент мобільності

Додатковий бюджет наданий для

мобільності студентів та персоналу

може бути нарахований додатково до

основного бюджету.
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати
Механізм 

фінансування
Обсяг/максимальна сума Правило розподілення

Витрати на 

проїзд 

(студентів та 

персоналу)

Внесок у витрати на проїзд 

студентів та працівників, 

що задіяні у проекті від 

місця їх проживання до 

місця проведення певного 

виду діяльності та 

повернення додому ( 

включаючи візовий збір та 

обов’язкову страховку, 

страхування подорожей та 

витрати на скасування, 

якщо це виправдане).

Всі види діяльності та 

необхідні подорожу мають 

відбуватися у країнах, що 

беруть участь у проекті. 

Всі вийнятки з цього 

правила мають бути  

дозволені Агентством.  

Для того, щоб 

ознайомитись з більш 

детальним списком 

оплачуваних видів 

діяльності, подивіться 

Додаток І цього Посібника.

Питомі 

витрати

На поїздки відстанню від 100 до 499 км: 180 євро 

на учасника

Залежить від відстані поїздки 

учасника. Відстань поїздки має бути 

розрахована за допомогою 

калькулятора відстаней, котрий 

підтримується Європейською 

Комісією109. Кандидат має ввести 

відстань подорожі в один бік для 

того, щоб розрахувати обсяг гранту 

ЄС, котрий покриє подорож в обидві 

сторони104. Фінансова підтримка 

буде надана тільки для подорожей, 

які напряму пов’язані з 

досягненнями мети проекту.

На поїздки відстанню від 500 до 1999 км: 275 

євро на учасника

На поїздки відстанню від 2000 до 2999 км: 360 

євро на учасника

На поїздки відстанню від 3000 до 3999 км: 530 

євро на учасника

На поїздки відстанню від 4000 до 7999 км: 820 

євро на учасника

На поїздки відстанню від та більше: 1100 євро на 

учасника
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Оплачувані витрати

Механізм 

фінансува

ння

Обсяг/максимальна сума Правило розподілення

Витрати на 

перебування

Внесок у витрати на 

існування, житло, 

місцевий та 

громадський 

транспорт, такий як 

автобус чи таксі, 

особисте або 

добровільне 

медичне 

страхування.

Питомі 

витрати

Студенти

Студенти з країн-партнерів: 

В5.1 на місяць на учасника

Студенти з країн, що беруть 

участь у програмах:

В5.2 на місяць на учасника

Ґрунтується на тривалості 

розміщення учасника.

Персонал

До 14-го дня участі: В6.1 або 

В6.3  на день на учасника

+

З 15-го до 60-го дня участі: 

В6.2 або В6.4 на день на 

учасника
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)
Таблиця 1 – Проживання для студентів ( сума в євро за місяць)

Сума залежить від країни, в якій проводяться заняття.

Країна, що приймає

Студенти з країн-партнерів
Студенти з країн-учасників 

програм

Сума ( за місяць) Сума ( за місяць)

В5.1 В5.2

Данія, Ірландія, Франція, Італія, Австрія, 

Фінляндія, Швеція, Об’єднане Королівство, 

Ліхтенштейн, Норвегія

850 Не підходять

Бельгія, Республіка Чехія, Німеччина, Греція, 

Іспанія, Хорватія, Кіпр, Люксембург, Нідерланди, 

Португалія, Словенія, Ісландія, Туреччина

800 Не підходять

Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, 

Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, колишня 

Республіка Югославії Македонія

750 Не підходять

Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, 

Сербія та Косово111

Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, 

Молдова, територія України визнана 

міжнародним законом, Алжир, Єгипет, Ізраїль, 

Йорданія, Ліван, Марокко, Палестина112, Сирія, 

Туніс

750 650

Всі інші країни-партнери Не підходять Не підходять
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КА 2. Співпраця задля розвитку інновацій
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)
Таблиця 2 – Проживання для персоналу ( сума в євро за місяць)

Сума залежить від країни, в якій проводяться заняття.

Країна, що приймає

Студенти з країн-партнерів Студенти з країн-учасників програм

Сума ( за місяць) Сума ( за місяць)

В6.1 В6.2 В6.3 В6.4

Данія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Об’єднане 

Королівство
160 112 Не підходять

Бельгія, Болгарія, Республіка Чехія, Греція, Франція, 

Італія, Кіпр, Люксембург, Угорщина, Австрія, Польща, 

Румунія, Фінляндія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Туреччина

140 98 Не підходять

Німеччина, Іспанія, Латвія, Мальта, Португалія, 

Словаччина, колишня Республіка Югославії 

Македонія

120 84 Не підходять

Естонія, Хорватія, Литва, Словенія 100 70 Не підходять

Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія та 

Косово113

Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, 

територія України визнана міжнародним законом, 

Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, 

Палестина114, Сирія, Туніс

100 70 160 112

Всі інші країни-партнери Не підходять Не підходять
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КА 2. Проекти співпраці
Розвиток потенціалу вищої освіти

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
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Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ координації міжнародної проектної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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