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Підготовка до складання проєктної 

пропозиції

Проблема, аналіз, 

визначення цілей проєкту, 

очікуванні результати, дії 

для досягнення 

запланованих результатів…

Пошук джерел 

фінансування 

?
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Визначаємося з розділом Програми та 

шукаємо відповідний конкурс
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Обираємо назву та акронім проєкту

https://acronymify.com

https://acronymify.com/
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UKRAINE
UKraine Replication, Awareness and INnovation

based on EGNSS

Терміни проєкту: 01.2015 – 09.2016

Відтворення потенціалу, підвищення обізнаності та впровадження 

інновацій в Україні на базі системи EGNSS



Проблема
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 Головна ідея проєкту UKRAINE полягає в створенні умов для широкого прийняття 

системи EGNSS в Україні, що дозволить також збільшити частку використання систем 

Galileo і EGNOS.

 EGNOS (Європейська геостаціонарна служба навігаційного покриття) — це Європейська 

система диференційної корекції, розроблена з метою підвищення достовірності та 

точності інформації про місцезнаходження об’єкта по всій Європі. 

 1 грудня 2013 року набула чинності угода про співпрацю між Україною та ЄС у галузі 

глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Ця угода спрямована на створення 

послуг супутникового зв’язку з покращеними характеристиками за допомогою 

впровадження послуг з використанням системи EGNOS на території України. 

 Для України впровадження системи EGNOS стане ключовим фактором для підвищення 

рівня безпеки та ефективності авіаційного, сільськогосподарського та наземного 

транспортного секторів, а також інших сфер.
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Шляхи вирішення 

проблеми

 Підготовка українського авіаційного сектору до розповсюдження системи 

EGNOS.

 Проведення дослідження щодо відповідності української законодавчої бази і 

європейського законодавства щодо використання системи EGNSS у 

транспорті.

 Розроблення інноваційних рішень на основі системи EGNSS для використанні 

в мультимодальній логістиці та перевезенні небезпечних вантажів.

 Організація заходів з налагодження бізнес-зв’язків для представників 

українських і європейських компаній.

 Проведення змагання з розроблення інноваційних додатків на основі 

системи EGNSS.



 Метою проєкту є створення можливостей для 

широкого прийняття системи EGNSS в Україні та 

посилення її використання через міжнародне 

співробітництво з метою як отримання нових знань, 

так і комерційної діяльності.

 Реалізація цих цілей дозволить створити в Україні 

бізнес-можливості як для національних, так і для 

європейських компаній, а також отримати суспільну 

користь для української економіки та суспільства в 

цілому.
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Мета проєкту

UKRAINE



CALL: GALILEO-3-2014

Реалізація потенціалу застосунків на основі EGNSS 

через міжнародне співробітництво

 Дата оголошення конкурсу: 11.12.2013

 Кінцевий термін подання заявок: 03.04.2014

 Напрям конкурсу: Промислове лідерство (Industrial 

Leadership)

 Тип конкурсу: IA — інноваційні дії (Innovation Actions)
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Створення консорціуму
Пошук партнерів
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Партнери проєкту

UKRAINE

 VALDANI VICARI & ASSOCIATI SRL, Italy (координатор)

 NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, Ukraine

 TeleConsult Austria GmbH, Austria

 ADVIES DE WITH GCV, Belgium

 NACIONALNIY TEHNICHNIY UNIVERSITET UKRAINI KIIVSKIY 

POLITEHNICHNIY INSTITUT, Ukraine

 STATE SPACE AGENCY OF UKRAINE, Ukraine

 VVA EUROPE LIMITED, United Kingdom

 PILDO CONSULTING SL, Spain

 OVINTO CVBA, Belgium
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6 країн

9 партнерів
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Складання пропозиції
На прикладі Програми «Горизонт 2020»
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Складання пропозиції

 Для оформлення проєктних заявок використовують 

аплікаційні форми (application form), які розроблені 

для кожного типу грантів.

 Для Програми «Горизонт 2020» шаблони аплікаційних 

форм доступні на Порталі Funding & Tenders.

 Аплікаційна форма стає доступною для завантаження на 

сторінці конкурсу у розділі Select your type of action to 

start submission після того, як конкурс відкрився 

(статус open).

14



Де знайти форми заявок?
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Де знайти форми заявок?
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Де знайти форми заявок?
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Де знайти форми заявок?
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Складання пропозиції

 Проєктна пропозиція подається координатором 

проєкту.

 За потреби координатор може делегувати права 

доступу для виконання окремих дій з подання 

пропозиції уповноваженим представникам інших 

організацій ― членів консорціуму (наприклад, для 

введення/перевірки адміністративних даних 

організації та/або даних особи, відповідальної за 

проєктну заявку).
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Домашнє завдання:

 Зайти на Портал Європейської Комісії Funding 

and Tenders Opportunities.

 Знайти демонстраційні приклади шаблонів 

проєктних заявок. Завантажити їх.

 Знайти відкриті конкурси за кожним типом дій 

(RIA, IA, CSA) та завантажити з електронної 

форми подання заявки відповідні шаблони 

проєктних заявок різних типів.
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Складання пропозиції

 Є дві схеми подачі і розгляду проєктних заявок:

 одноетапний (single stage)

 проєктна заявка подається один раз

 двоетапний (two-stage)

 на першому етапі готується скорочена версія заявки (10 стор.)

 до другого етапу допускаються ті проєкти, що пройшли 

конкурсний відбір на першому етапі
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Складання пропозиції

 Проєктна заявка складається з двох частин:

 адміністративної (Part A) 

 технічної (Part B)

 Частина А заповнюється в режимі онлайн шляхом внесення 

відповідних даних у стандартну електронну форму на 

Порталі “Funding & Tenders”. Деякі поля в них заповнюються 

автоматично на основі інформації, введеної на попередніх 

кроках.

 Частина B включає в себе основний текст заявки, який 

описує ідею та шляхи її втілення в життя. Заповнюється у 

відповідному шаблоні (файл MS Word) і завантажується у 

систему як окремий файл у форматі pdf.
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Загальні технічні вимоги

 Повна проєктна заявка (титульна сторінка, розділи 1, 2, 3) 

має містити:

 не більше 70 сторінок для проєктів RIA, IA

 не більше 50 сторінок для проєктів CSA

 Важливо! Цей обсяг включає усі таблиці, рисунки, 

виноски, додатки тощо.

 Обмеження для проєктної пропозиції на першому етапі 

(для 2-етапної схеми подачі) становить 10 сторінок.
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Загальні технічні вимоги

 У разі завантаження файлу з більшою кількістю сторінок 

система автоматично надсилає відповідне повідомлення з 

рекомендацією скоротити їх кількість і завантажити нову 

версію проєктної заявки.

 Якщо не зробити цього до настання кінцевого терміну 

подачі заявок, всі надлишкові сторінки будуть помічені 

відповідними надписами й не розглядатимуться 

експертами, що оцінюватимуть заявку.
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Загальні технічні вимоги

Вимоги до форматування:

 шрифт Times New Roman

 розмір не менше 11 пунктів

 стандартна відстань між рядками не менше, ніж одинарний 

міжрядковий інтервал

 розмір сторінки А4

 всі поля не менше 15 мм (не включаючи колонтитули)

25



Частина А
26

містить інформацію про заявку та учасників:

 загальну інформацію про проєкт (General information), в якій 
зазначаються основні відомості про проєкт (назва, акронім, 
тривалість, ключові слова, короткий опис проєкту, список 
учасників проєкту)

 адміністративну інформацію про організації, які беруть участь у 
проєкті (Administrative data of participating organizations)

 відомості про необхідне фінансування (Budget) із зазначенням 
очікуваних сумарних витрат, які планується покрити за рахунок 
фінансування ЄС

 розділ, присвячений етичним питанням (Ethics)

 специфічні питання конкретного конкурсу (Call specific questions)
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Частина B
включає в себе основний текст заявки, зокрема:

 назву, зміст та короткий опис проєкту (анотацію)

 наукові та технічні цілі

 інновацію (відносно поточного стану)

 робочий план проєкту та методологію

 таблицю контрольних результатів

 відповідність цілям

 розповсюдження та використання результатів

 управління проєктом

 консорціум, ролі партнерів та умови участі у консорціумі
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РОЗДІЛ 1. ДОСКОНАЛІСТЬ (EXCELLENCE)

1.1. Цілі проєкту (Objectives)

 Необхідно описати конкретні цілі проєкту, які повинні бути 

чіткими, вимірюваними, реалістичними та досяжними

протягом проєкту. Цілі проєкту повинні відповідати 

очікуваному використанню результатів та впливові проєкту 

(розділ 2).

1.2. Зв’язок з робочою програмою (Relation to the work 

programme)

 Необхідно вказати тему робочої програми, якої стосується 

проєктна заявка, та пояснити, яким чином проєкт

спрямований на конкретні проблеми та сфери застосування, 

вказані в робочій програмі та конкурсному оголошенні.

 Може бути представлений у вигляді таблиці.
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РОЗДІЛ 1. ДОСКОНАЛІСТЬ (EXCELLENCE)

1.3. Концепція і методологія (Concept and methodology)

(а) Концепція (Concept)

 Необхідно:

 описати та пояснити загальну концепцію проєкту, основні ідеї, 

моделі або припущення

 для проєктів RIA та IA описати можливі міждисциплінарні 

зв’язки та використання знань зацікавлених сторін, а також 

позиціонування проєкту, наприклад, на шкалі від «ідеї до 

застосування» або «від лабораторії до ринку»; якщо можливо, 

вказати рівень технологічної готовності

 описати національні або міжнародні дослідницькі та інноваційні 

проєкти/заходи, пов’язані з проєктом
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РОЗДІЛ 1. ДОСКОНАЛІСТЬ (EXCELLENCE)

1.3. Концепція і методологія (Concept and methodology)

(b) Методологія (Methodology)

 Необхідно:

 описати та пояснити загальну методологію

 за необхідності, описати, яким чином ураховуються питання 

гендеру/статі

1.4. Амбіції (Ambition) (для проєктів RIA та IA)

 Описати, наскільки проєкт забезпечить прогрес порівняно з 

існуючим станом речей і наскільки оригінальною і проривною є 

запропонована робота

 Вказати інноваційний потенціал проєктної пропозиції (де це 

можливо ― порівняно з продуктами та послугами, доступними на 

ринку, з посиланням на результати патентного пошуку)
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РОЗДІЛ 1. ДОСКОНАЛІСТЬ (EXCELLENCE)

На що звернути увагу?

 Чітко визначте цілі

 Ґрунтовно опишіть сучасний стан проблеми та обґрунтування 

концепції

 Продемонструйте залучення міждисциплінарних знань і досвіду

 Чітко опишіть інноваційний потенціал

 Не повторюйте те, що вже зроблено

 Не нехтуйте подробицями: докладно опишіть методологію, технічні 

рішення тощо. Якщо пропонуєте новаторський підхід: детально 

опишіть його та підкріпіть свої аргументи відповідними 

посиланнями.

41



РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)

2.1. Очікувані наслідки (Expected impacts)

 Необхідно описати:

 як проєкт сприятиме досягненню:

 кожного з очікуваних впливів, указаних у робочій програмі і 

самому конкурсі

 будь-яких інших суттєвих впливів, що посилять інноваційну 

спроможність, створення нових ринкових можливостей, 

конкурентоспроможність і зростання компаній; сприятимуть 

вирішенню питань, пов’язаних з кліматичними змінами тощо

 бар’єри і перешкоди, а також базові передумови (регулювання, 

стандарти, громадське сприйняття тощо), що можуть впливати на 

те, чи будуть досягнуті очікувані впливи і в якій мірі

 NB! Тут не йдеться про ризики впровадження.
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РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)

43

2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to maximise impact)

(а) Поширення та використання результатів (Dissemination and 

exploitation of results)

 Необхідно надати проєкт «Плану поширення та використання результатів 

проєкту» (Plan for the dissemination and exploitation of the project's results).

 Наявність такого проєкту плану є умовою прийняття заявки до розгляду, 

якщо тільки в робочій програмі/конкурсному оголошенні не сказано 

прямо, що такого плану не потрібно. 

 План повинен бути пропорційним масштабу проєкту і містити заходи, що 

їх слід реалізувати як під час виконання проєкту, так і після його 

закінчення.

 Для проєктів IA треба описати шлях виведення інновацій на ринок. Слід 

продемонструвати, яким чином запропоновані заходи допоможуть досягти 

очікуваних наслідків/впливу проєкту.



РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)

2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to maximise impact)

(а) Поширення та використання результатів (Dissemination and 

exploitation of results)

 План є ключовим фактором максимізації впливу проєкту. Він повинен 

конкретно і всебічно описати галузь, в якій очікується вплив, 

потенційних користувачів результатів проєкту.

 Необхідно розглянути весь спектр потенційних користувачів і галузей 

використання (дослідження, комерціалізація, інвестиції, соціальна сфера, 

екологія, вироблення політики, встановлення стандартів, навчання і 

тренінги тощо).

 План повинен належним чином ураховувати можливі подальші дії відразу 

після закінчення проєкту. Використання результатів може вимагати 

додаткових інвестицій, ширшого тестування або масштабування.

44



РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)

2.2. Заходи для максимізації впливу (Measures to maximise impact)

(а) Поширення та використання результатів (Dissemination and 

exploitation of results)

 За необхідності включити бізнес-план.

 Описати стратегію управління знаннями та їх захисту, включаючи 

заходи із забезпечення відкритого доступу до рецензованих наукових 

публікацій, створених в результаті проєкту.

(b) Інформаційна діяльність (Communication activities)

 Необхідно описати запропоновані засоби комунікації для популяризації 

проєкту та його результатів у період дії гранту.

 Заходи повинні бути пропорційними масштабам проєкту, з чіткими 

цілями, адаптованими до потреб різних цільових аудиторій, включаючи 

групи поза власною спільнотою проєкту. 
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РОЗДІЛ 2. ДОВГОТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ/ВПЛИВ (IMPACT)

На що звернути увагу?

 Розгляньте всі очікувані наслідки, описані в запропонованій темі.

 Залучайте до проєктної заявки представників владних інституцій, малого 

та середнього бізнесу, промисловості.

 Опишіть докладно промислове впровадження наукових результатів.

 Розробіть якісний план поширення.

 Не намагайтеся бути надто оптимістичним, це може викликати недовіру.

 Не використовуйте загальні описи без конкретних подробиць.

 Не забувайте, що наслідок/вплив має бути пов'язаний з конкретною 

концепцією, а не просто з текстом конкурсного оголошення.

 Не повторюйте текст про очікувані наслідки з конкурсу замість опису

наслідків відповідно до власної проєктної заявки.



РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ проєктУ (IMPLEMENTATION)

3.1. Робочий план – Робочі пакети та результати (Work plan –

Work packages and deliverables)

 Необхідно надати:

 стислий опис загальної структури робочого плану

 часовий графік робочих пакетів та їх компонентів (діаграму Ганта

або аналогічний)

 детальний опис робіт, тобто:

 опис кожного робочого пакету

 список робочих пакетів

 список основних результатів (deliverables)

 графічне представлення компонентів, що показує, як вони 

взаємопов'язані (діаграма Перт або аналогічна)
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Розроблення плану дій



Розподіл задач

План дій

49

Розроблення плану дій



Робочі пакети (Work Packages)

 Робочий пакет ― це одна з головних складових 

запропонованого проєкту.

 Необхідно, щоб робочі пакети, число яких повинно 

бути пропорційним масштабу і складності проєкту, 

відповідали логічній структурі проєкту та 

базувались на етапах, через які він буде 

здійснюватися.

 Потрібно надати детальну інформацію про ресурси, 

які будуть виділятись для кожного пакету робіт.
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Робочі пакети 

проєкту UKRAINE

Робочий пакет Назва робочого пакету Відповідальна організація

WP1000 Менеджмент VVA

WP2000 Оновлення законодавчої бази VVA Europe

WP3000 Авіація TCA

WP4000
Небезпечні вантажі і мультимодальна

логістика
Ovinto

WP5000 Налагодження бізнес-зв'язків КПІ

WP6000 Розповсюдження інформації VVA
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NoGAP
The Knowledge Transfer Community to bridge the gap 

between research, innovation and business creation

Терміни проєкту: 09.2013 – 02.2016

(було продовжено до 31.08.2016)

Спільнота з трансферу технологій для подолання розриву між 

науковими дослідженнями, інноваціями і створенням бізнесу



Партнери проєкту NoGAP
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 Steinbeis Innovation gGmbH (SEZ/SIG), Німеччина ― координатор

 Агентство міжнародних проєктів Німецького аерокосмічного центру

(DLR), Німеччина

 Технічний університет Клуж-Напоки (UTC-N), Румунія

 SC IPA SA CIFATT м. Крайова (IPA), Румунія

 Словацький аграрний університет (SUA), Словаччина

 Союз словацьких кластерів (UKS), Словаччина

 Республіканський центр трансферу технологій (RCTT), Білорусь

 Білоруський державний аграрний технічний  університет (BSATU), Білорусь

 Міжнародний центр розвитку досліджень, технологій та інновацій (ICARTI), Грузія

 Грузинський технічний університет (GTU), Грузія

 Інститут електрозварювання ім. Євгена Патона НАН України (PEWI), Україна

 НТУУ «Київський політехнічний інститут» (NTUU KPI), Україна

 Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку

(NIP Ukraine), Україна

6 країн

13 партнерів



 Метою проєкту є розвиток співпраці ЄС із країнами 

Східного партнерства (а саме: Вірменією, 

Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і 

Україною) у подоланні розриву між наукою та 

інноваціями шляхом концентрації зусиль на 

вдосконаленні компетенцій та співпраці між 

продуцентами та користувачами знань задля 

вирішення спільних соціальних проблем, зокрема, в 

галузі енергетики.
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Мета проєкту



Робочі пакети проєкту NoGAP (FP7)
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WP1: Визначення можливостей та вузьких місць, пов'язаних зі 

співпрацею та передачею знань між дослідженнями, 

фінансованими державою, та промисловістю

 T1.1: Визначення та аналіз сторін, зацікавлених у трансфері технологій 

для вирішення соціальної проблеми безпечної, чистої та ефективної 

енергії;

 T1.2: Опитування сторін, зацікавлених у трансфері технологій, де було 

виявлено співпрацю між університетами й підприємцями, щоб з’ясувати 

можливості та вузькі місця в рішенні соціальної проблеми безпечної, 

чистої та ефективної енергії;

 T1.3: Розробка методології передових практик на основі досвіду ЄС для 

подолання розриву між дослідженнями, інноваціями та бізнесом (на 

основі результатів T1.2).



Робочі пакети проєкту NoGAP (FP7)
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WP2: Розвиток служб підтримки інновацій для сприяння інноваційному

партнерству у вирішенні суспільної проблеми «безпечна, чиста та ефективна

енергія»

 T2.1: Аналіз існуючих та запланованих стратегічних заходів, що стосуються 

вирішення суспільної проблеми (національні енергетичні плани, Дунайська 

стратегія, Чорноморська стратегія, Балтійська стратегія, Європейський 

стратегічний план розвитку енергетичних технологій);

 T2.2: Розроблення спеціальних послуг у сфері енергоефективності та 

відновлюваної енергетики в біоекономіці на основі методики, розробленої в 

T1.3, та послуг KIC (Knowledge and Innovation Communities, Спільноти знань та 

інновацій ЄС) та DTC (Danube Transfer Centre, Дунайський центр трансферу 

технологій);

 T2.3: Визначення можливостей для існуючих та в перспективі нових центрів 

трансферу технологій у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики.



Робочі пакети проєкту NoGAP (FP7)
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WP3: Удосконалення компетенцій та взаємне навчання

 T3.1: Тренінг для науковців: підтримка інновацій та знань, управління 

інтелектуальною власністю;

 T3.2: Тренінги МСП / стартап підприємців: менеджмент інновацій, 

транснаціональне партнерство;

 T3.3: Тренінг для мультиплікаторів: тренінг тренерів.

WP4: Пілотні заходи, впровадження послуг

 T4.1: Упровадження послуг з консультування по написанню бізнес-плану;

 T4.2: Упровадження технологічних пропозицій/технологічних запитів, створених 

у рамках проєкту;

 T4.3: Упровадження консультаційної діяльності, пов’язаної з правами ІВ в галузі 

енергоефективності та відновлюваної енергетики.



Робочі пакети проєкту NoGAP (FP7)
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WP5: Розвиток мережі для створення мосту між дослідженнями, інноваціями та 

бізнесом

 T5.1: Двостороння (попарна) співпраця та обмін персоналом;

 T5.2: Створення мережі підтримки енергоефективності для встановлення та 

розвитку інноваційного партнерства та надання підтримки після завершення

проєкту.

WP6: Поширення інформації та результатів

 T6.1: Веб-сайт та інформаційні бюлетені;

 T6.2: Логотип, рекламні матеріали та рекламні заходи;

 T6.3: Довідник проєкту та підсумковий звіт;

 T6.4: План використання результатів – план інформаційних заходів, прес-релізи;

 T6.5: Підсумкова конференція.



Робочі пакети проєкту NoGAP (FP7)
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WP7: Менеджмент

 T7.1: Адміністративний менеджмент проєкту;

 T7.2: Засідання Координаційного комітету;

 T7.3: Фінансовий і бухгалтерський менеджмент;

 T7.4: Діяльність кластерів – взаємодія з іншими ініціативами. 

Обмін ідеями з іншими проєктами (R2I, INCO-NET, BILAT-ENP).



Deliverables & Milestones

 Контрольні результати (deliverables) повинні 

бути конкретними, досяжними, доречними та 

пов'язаними з часовими рамками проєкту.

 Для всіх контрольних результатів необхідно 

оцінити ризик. У випадку суттєвого ризику 

контрольний результат стає віхою (milestone) 

при виконанні досліджень.
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Приклади контрольних результатів

 Звіти, меморандуми, методичні вказівки (довідники), проєкти 

стандартів, процедури, стратегії досліджень та розвитку тощо

 Технічні прототипи, комерційні прототипи

 Інформаційні матеріали, статистика, бази даних, індикатори тощо

 Програмне забезпечення, алгоритм, програмний код

 СУБД (системи управління базами даних), інтегровані системи тощо

 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: веб-сайт, відео тощо

 Публікації: наукові журнали, інформаційні бюлетені, збірки тез тощо

61



62

Контрольні результати 

проєкту UKRAINE

Назва результату Контрольна дата
Відповідальна 

організація
Опис

Угода консорціуму Т0 + 1 м. VVA
Документ, що являє собою угоду, підписану

всіма учасниками консорціуму

Квартальний звіт Щоквартально VVA Щоквартальні звіти до Єврокомісії

План управління 

проєктом
Т0 + 1 м. VVA

План управління проєктом UKRAINE з 

детальним графіком подій, визначеними

контрольними точками та звітами

Протоколи 

зустрічей
На вимогу VVA

Протоколи внутрішніх зустрічей та офіційних

заходів

Звіт про виконання

робіт
На вимогу VVA

Звіти про виконання робіт, які готуються

координатором проєкту за вимогою

Фінальний звіт T0 + 18 м. VVA
Фінальний звіт по діяльності, що

висвітлюватиме головні результати проеткту

Робочий проєкт WP1000 ― Менеджмент
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Контрольні результати 

проєкту UKRAINE

Назва результату
Контрольна 

дата

Відповідальна 

організація
Опис

Положення про конкурс 

інноваційних рішень
T0 + 4 м. КПІ

Положення про конкурс інноваційних рішень, яке 

буде використано для організації і проведення

конкурсу

Три проєкти-призери T0 + 14 м. КПІ
Презентації, які ілюструють ідеї трьох проєктів-

переможців

Формування української 

бази даних
T0 + 6 м. VVA

База даних з описом пріоритетних космічних

технологій і додатків та відповідних бізнес-

організацій

Семінар 1: фінальний 

звіт
T0 + 14 м. НКАУ

Звіти, що включають підсумки порядку денного 

семінарів, список учасників і ключові результати

заходу, в тому числі можливості і напрями дій

Семінар 2: фінальний 

звіт
T0 + 14 м. КПІ

Семінар 3: фінальний 

звіт
T0 + 18 м. VVA

Робочий проєкт WP5000 ― Налагодження бізнес-зв'язків



Milestones

 Віхи (milestones) ― це контрольні точки, коли 
необхідно приймати рішення щодо наступного 
етапу проєкту.

 Наприклад, такий рубіж може виникати у випадку 
отримання основного результату проєкту, який є 
необхідним для наступної фази роботи.

 Іншим прикладом може стати момент, коли 
консорціум має обрати одну з декількох технологій 
для подальшої роботи.
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Віхи проєкту UKRAINE

Віха Назва
Пов’язані робочі 

пакети

Очікувана 

дата
Підтвердження

MS-1 Kick-Off Meeting – 09/01/2015 Report

MS-2 Progress Meeting 1
1100, 1200, 2100,

3100, 4100
09/07/2015

WP 1100, 1200, 2100, 3100, 4100

deliverables, progress reports

MS-3 Progress Meeting 2
1300, 2200, 2300,

3200, 3300, 4200
09/03/2016

WP 1300, 2200, 2300, 3200, 

3300, 4200 deliverables, progress 

reports

MS-4 Progress Meeting 3 2500, 3400, 4300 09/07/2016
WP 2500, 3400, 4300 

deliverables, progress reports

MS-5 Final review 1400, 3500 31/09/2016
WP 1400, 3500 deliverables, Final

report



РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ (IMPLEMENTATION)

3.1. Робочий план – Робочі пакети та результати (Work plan –

Work packages and deliverables)

 Опис кожного робочого пакету повинен показати обґрунтованість 

запитуваних ресурсів і містити кількісні показники, за якими 

можна буде оцінювати ступінь його виконання.

 Ресурси, призначені для робочих пакетів, повинні відповідати їх 

цілям та результатам.

 Рекомендується включити окремий робочий пакет «Управління 

проєктом» (Project management) і відобразити в робочому плані 

питання поширення та використання результатів та 

інформаційних заходів, оформивши їх як окремі завдання в 

робочому пакеті управління проєктом або як окремі робочі 

пакети.
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ (IMPLEMENTATION)

3.2. Структура управління, віхи та процедури (Management 

structure, milestones and procedures)

 Необхідно:

 описати організаційну структуру та прийняття рішень

 пояснити, чому організаційна структура та механізми прийняття 

рішень відповідають складності та масштабові проєкту

 описати, де це доцільно, наскільки ефективним буде управління

інноваціями

 описати критичні ризики, пов’язані з реалізацією проєкту, що 

можуть завадити досягненню цілей проєкту

 докладно описати заходи з пом’якшення ризиків
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Управління проєктом

 У рамках проєкту Програми «Горизонт 2020» прийняття 

рішень має відповідати демократичним засадам.

 Одним із механізмів реалізації такого підходу є проведення 

Генеральних зборів (General Assembly), які є зібранням 

усіх партнерів.

 У них беруть участь представники всіх партнерів, що входять 

до консорціуму проєкту, а головує координатор.

 Зазвичай Генеральні збори організовуються один раз на рік.

 За умовчуванням будь-яке рішення може прийматися 

більшістю у 2/3 голосів, а для голосування має бути 

принаймні 2/3 членів консорціуму.
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Управління проєктом

 Керівним органом, що здійснює оперативне управління та 

моніторинг проєкту є Виконавча рада (Executive Board).

 Вона включає координатора та керівників робочих пакетів.

 Як правило, вони зустрічаються щоквартально.

 Щоб Виконавча рада була максимально ефективною, 

рекомендується обирати до 8 осіб.

 У кожному проєкті рекомендується мати ще Зовнішню 

консультативну раду (External Advisory Board), яка також 

висловлює свій погляд та думку щодо проєкту чи спеціальної 

експертизи.

 Вона призначається та керується Виконавчою радою.
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Управління проєктом

 У великих проєктах може діяти ще Наглядова рада 

(Supervisory Board), яка розглядає роботу, виконану в 

робочих пакетах.

 Члени Наглядової ради мають передавати звіти та результати 

до Виконавчої ради.

 У менших проєктах така рада зайва.

 Група управління підтримує Виконавчу раду та 

координатора.

 Співробітники групи управління несуть відповідальність за 

повсякденне управління проєктом.

 Важливо, щоб ця команда не брала на себе завдань 

координатора.
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3.3. Консорціум у цілому (Consortium as a whole)

 Необхідно:

 описати консорціум: як він відповідає цілям проєкту та об'єднує 

необхідний досвід? Як учасники доповнюють один одного?

 який внесок у проєкт робить кожен з учасників: покажіть, що кожен має 

вагому роль та адекватні ресурси для виконання цієї ролі в проєкті

 якщо актуально, то описати залученість виробничого / комерційного 

сектору до проєкту для застосування результатів та пояснити, як це 

допоможе виконанню конкретних заходів

 інші країни та міжнародні організації: якщо один або декілька учасників, 

що претендують на фінансування ЄС, базуються в країні або є 

міжнародною організацією, яка не отримує автоматично права на таке 

фінансування, пояснити, чому участь зазначеного суб’єкта є важливою для 

здійснення проєкту
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3.4. Необхідні ресурси (Resources to be committed)

 Необхідно надати:

 таблицю, що показує необхідну кількість людино-місяців

 таблицю «Інші прямі витрати» (Other direct costs) для учасників, 

у яких ці витрати перевищують 15% витрат на персонал 

(відповідно до таблиці бюджету в розділі 3 адміністративної 

частини)
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Загальні зусилля 

учасників проєкту

Інші прямі 

витрати
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На що звернути увагу?

 При плануванні будьте конкретними та точними.

 Використовуйте якомога більше кількісних показників.

 Використовуйте фінансові показники та розробіть бізнес-модель 

та/або бізнес-план.

 Не використовуйте слабкий або узагальнений аналіз ринку та 

конкуренції.

 Не нехтуйте конкретними даними про ринок: його потенційні

обсяги; які є ринки; конкретні продукти, ціни тощо.

 Не копіюйте частин проєктної заявки з попередніх проєктних

заявок.

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ (IMPLEMENTATION)
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4.1. Учасники (заявники) (Participants (applicants))

 Для кожного учасника необхідно надати:

 опис юридичної особи та її основні завдання, з поясненням, як її 

профіль відповідає завданням у проєктній заявці

 CV осіб, які будуть основними відповідальними особами за 

виконання запропонованих досліджень та/або інноваційної 

діяльності

 перелік до 5 відповідних публікацій та/або продуктів, послуг або 

інші досягнення, що мають відношення до конкурсу

 перелік до 5 відповідних попередніх проєктів або заходів, 

пов’язаних з предметом проєктної заявки

 опис будь-якої важливої інфраструктури та/або будь-якого 

важливого технічного обладнання, що мають стосунок до 

запропонованої роботи
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4.2. Треті стороні, залучені до проєкту (включно з 

використанням ресурсів третіх сторін) (Third parties involved

in the project (including use of third party resources))

 Якщо до проєкту не залучено жодної третьої сторони, слід вказати "No

third parties involved".

 Інакше для кожного такого учасника необхідно заповнити таблицю:

Чи передбачається виконання учасником певних завдань на умовах субпідряду (увага: ключові 

завдання проєкту не можна передавати на субпідряд)
Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть ці завдання та обґрунтуйте необхідність субпідряду

Чи передбачає учасник, що частина його роботи буде виконана пов'язаними з ним третіми 

сторонами (Стаття 14 Загальної типової грантової угоди)
Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть третю сторону, зв'язок учасника з третьою стороною та опишіть завдання, що 

мають бути виконані третьою стороною та обґрунтуйте таку необхідність

Чи передбачає учасник використання внесків у натуральні формі, наданих третіми сторонами 

(Статті 11 та 12 Загальної типової грантової угоди)
Y/N (Так/Ні)

Якщо так, опишіть третю сторону та її внески
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На що звернути увагу?

 Виберіть відповідних партнерів та надійного координатора

 Не забудьте включити партнерів з різних регіонів, галузей та груп

зацікавлених сторін для утворення збалансованого консорціуму.

 Не забудьте обґрунтувати надійність і високу спроможність вашого

консорціуму.

РОЗДІЛ 4. СКЛАД КОНСОРЦІУМУ (MEMBERS OF THE CONSORTIUM)
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5.1. Етика (Ethics)

 Якщо в адміністративній частині надано певні дані щодо

етичних питань, то необхідно:

 надати етичну самооцінку, у якій:

 описати, як ця пропозиція відповідає національним законодавчим 

та етичним вимогам країни або країн, де повинні бути виконані 

завдання, що висувають етичні питання

 докладно пояснити, як будуть вирішуватися вказані етичні 

питання, зокрема стосовно цілей дослідження; методології 

дослідження; потенційного впливу досліджень

 надати документи, що вимагаються національним 

законодавством (якщо вони вже є), наприклад: висновок Комісії з 

етики, документ, що повідомляє про діяльність, яка породжує 

етичні питання, або документ, що санкціонує таку діяльність
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5.2. Безпека (Security)

 Необхідно вказати, чи проєкт пов’язаний з:

 діяльністю або результатами, що висвітлюють проблеми 

безпеки: ТАК/НІ

 секретною, за визначенням ЄС, інформацією (використанням 

або результатами): ТАК/НІ



Формула успіху Вашої заявки

 Точна відповідність формі подання заявки

 «Правильно» обрані партнери за проєктом

 Чітке уявлення про виконання та управління проєктом

 Продумане резюме проєкту в частині А заявки
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Формула успіху вашої заявки

Важливими для проєкту є:

 гарна назва та чіткий акронім

 цікаве резюме проєкту, що містить цілі, результати, науковий 

підхід, застосування результатів та їх використання

 переконливе технічне підґрунтя

 чіткі цілі, методи, результати та контрольні точки

 добре розроблений робочий план, включаючи робочі пакети, віхи, 

контрольні результати, діаграми

 відповідні структура та процедури управління

 впровадження та використання результатів, користувачі

 реалістичні затрати, що співвідносяться з бюджетом конкурсу

 переконливий консорціум
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Формула успіху вашої заявки

При оформленні заявки:

 використовуйте стандартну англійську мову 

 при написанні заявки не вставляйте фрагменти тексту з будь-яких 

інших джерел

 текст повинен бути ясним, добре структурованим, легким для 

читання, лаконічним

 використовуйте короткі абзаци

 використовуйте позначки для списків

 виділяйте найважливіше курсивом

 заявка повинна містити лише релевантну інформацію

 заявка має виглядати «привабливо», з використанням графічних 

засобів, адже вона представляє якісний продукт!
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Формула успіху вашої заявки

При перевірці заявки слід звернути увагу на такі деталі:

 Числа завжди округляються до найближчого цілого 

числа.

 Всі витрати давайте в євро. Не виражайте свої витрати в 

тисячах євро. Це може позначитися на рішенні щодо 

відповідності пропозиції.

 Проставляйте нулі (0), якщо немає ніяких витрат, або 

якщо фінансування не потрібне. Не залишайте порожні 

місця!
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Типові недоліки проєктних пропозицій

 Надто амбітні проєкти

 План дій надто загальний і не містить кількісних даних

 Пропозиція передбачає діяльність, яка не пов’язана з 

цілями проєкту

 Нечітка структура робочих пакетів та відповідних завдань

 Жодна діяльність не забезпечує сталих результатів

 Забагато короткострокових візитів

 Жодна діяльність не пов’язана з промисловістю
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Типові недоліки проєктних пропозицій

 Надто складна структура управління

 Менеджмент проєкту спирається на адміністративну 

структуру організації, на базі якої працюватиме проєкт

 В описі управління не передбачені процедури прийняття 

рішень

 Занадто високі витрати за певними напрямами діяльності

 Надто загальний бюджет

 Наслідки проєкту не підлягають вимірюванню, немає 

індикаторів для вимірювання результатів
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Як уникнути помилок при складанні проєктних 

пропозицій?

 Переконайтесь, що ваша пропозиція відповідає 

умовам конкурсу ― і зробіть це перед підготовкою 

пропозиції, а не після.

 Пропозицію слід надіслати вчасно! Основна причина 

відмови ― очікування до останньої хвилини.

 Розділіть ваші зусилля за критеріями оцінки.

Багато авторів зосереджуються на науковій частині,

але втрачають бали на плануванні проєкту або 

описанні очікуваних результатів.
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Як уникнути помилок при складанні проєктних 

пропозицій?

 Подумайте про штрихи, які характеризують 

якість роботи:

 проєкт має бути написаний зрозумілою мовою

 добре організований за змістом відповідно до 

структури частини B

 мати корисні і зрозумілі діаграми

 не мати друкарських помилок і невідповідностей, 

не втрачати сторінки тощо
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Як уникнути помилок при складанні проєктних 

пропозицій?

 Заявка повинна бути написана так, щоб 

оцінювачам було легко дати вам високі оцінки. 

Не перевантажуйте їх роботою!

 Не пишіть занадто мало, треба описати все, що 

вимагається.

 Не пишіть занадто багато.

 Не залишайте місця для уяви.
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Як уникнути помилок при складанні проєктних 

пропозицій?

 Переконайтеся, що план роботи вашого проєкту відображає 

обіцянки, які зроблені в інших частинах заявки.

 Наприклад:

 Для досягнення високого рівня науково-технічної частини 

проєкту необхідні адекватні і добре організовані зусилля 

дослідників.

 Ефективне управління проєктом передбачає чіткий Робочий 

пакет для керівництва проєкту.

 Вагомий вплив одержаних результатів на досліджувану галузь 

потребує значних зусиль по їх розповсюдженню.
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Визначення відповідальної за 

складання заявки особи

Складання пропозиції за проектом 

обсягом 1-2 сторінки

Зустріч консорціуму для розподілу 

роботи (за необхідності)

Складання робочих 

пакетів

Складання частини з 

управління проектом

Складання частини 

з впровадження

Компіляція частин заявки

Подання заявки

Коментарі та 

пропозиції

Перегляд 

експертами

Схема 

підготовки 

проєктної 

пропозиції
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Вдячна за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, пр. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кімн. 171/5

Департамент міжнародного співробітництва,

Відділ координації міжнародної проєктної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua

