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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
АГУ — Анотована типова грантова угода — це керівництво користувача, що має на меті надати
інформацію заявникам і бенефіціарам про Типові грантові угоди ЄС (Загальну ТГУ, ТГУ про виплату
фіксованих ставок, ТГУ щодо фінансування питомих витрат, ТГУ про операційні гранти та РПУ (рамкову
партнерську угоду)) для програм фінансування ЄС на 2021–2027 роки.
Особливості програми наведено в цьому документі як приклади, оскільки їх прийнято як основні
рішення, які можуть бути використані в кількох програмах ЄС.
Мета цього документа — допомогти користувачам зрозуміти та інтерпретувати їхні Грантові угоди (ГУ).
Уникаючи технічного словника, юридичних посилань і жаргону, він прагне допомогти читачам знайти
відповіді на практичні запитання, з якими вони можуть зіткнутися під час створення або реалізації
своїх проєктів.
У цьому ж дусі структура документа відбиває структуру Типових грантових угод ЄС (ТГУ). Він пояснює
кожну статтю ТГУ та містить приклади, де це доречно.
Оскільки всі ТГУ ЄС походять від Загальної ТГУ, АГУ фокусується переважно на Загальній ТГУ;
анотації інших ТГУ обмежуються основними відмінностями від цієї ТГУ.
Наш підхід
1.

Текст статті відбивається в сірому текстовому полі, щоб відрізнити його від анотацій.
Поняття, які мають анотації, виділено жирним шрифтом і підкреслено.
Анотації до статті — одразу знизу.
Довгі статті розділено на різні частини, тому анотації можна розмістити під відповідними
частинами.
Приклади, Найкращі практики виділено зеленим.
Списки та процедури виділено червоним.
Конкретні випадки та винятки виділено помаранчевим.
Випадки, що стосуються конкретної програми, виділено фіолетовим.
Нові пояснення (як порівняти з останньою редакцією АГУ) буде позначено: ■
Нові правила, які не поширюються на всі підписані Грантові угоди (а натомість лише на ті, які
підписали після певної версії, наприклад версії 3.0), буде позначено:

2.

і

Оскільки АГУ розробляли як комплексну, вона охоплюватиме всі можливі
передбачені в ТГУ ЄС.

варіанти,

Багато з цих варіантів можуть не стосуватися вашого гранту (і не відбиватимуться в Грантовій
угоді, яку ви підписуєте, або матимуть позначку «не застосовно»). Вибрані варіанти буде
узагальнено в Описі вашої Грантової угоди.
Версія
АГУ виконуватимуть як ухвалений корпоративний документ з версіями. Старіші версії будуть доступні
за допомогою гіперпосилань у таблиці «Історія змін».
Інші відомості
АГУ обмежується положеннями Типових грантових угод ЄС. Для загальнішого огляду того, як
працюють гранти ЄС, див. Інтернет-посібник Порталу фінансування та тендерів ЄС та настанови щодо
окремих програм, опубліковані на Довідкові документи порталу фінансування та тендерів.
Довідкові документи порталу також містять вичерпний перелік усіх інших довідкових документів для
кожної програми ЄС (включно з законодавством, робочою програмою та шаблонами).
Умови пояснюють у Глосарії порталу фінансування та тендерів.
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Програми фінансування ЄС на 2021–2027 роки
ГЄ

«Горизонт Європа» і «Євратом»

ДФВС

Дослідницький фонд з вугілля та сталі

ПЦЄ

Програма «Цифрова Європа»

ІОЄ

Інструмент об’єднання Європи

LIFE

Програма екологічних і кліматичних дій

ІННОВФОНД

Фонд інновацій

МФПДЕ

Механізм фінансування поновних джерел енергії

ЄФМГРА

Європейський фонд морського господарства, рибальства та
аквакультури

ПСГ

Просування сільськогосподарської продукції

ІЗСАП

Інформаційні заходи задля спільної аграрної політики

ПЄР

Програма єдиного ринку

ЕРАЗМУС+

ЕРАЗМУС+

ПКЄ

Програма «Креативна Європа»

ЄКС

Європейський корпус солідарності

ПГРПЦ

Програма «Громадяни, рівність, права та цінності»

ПП

Програма правосуддя

ЄСФ

Європейський соціальний фонд+

СПЛСК

Соціальні прерогативи та лінії специфічних компетенцій

EU4H

Програма EU4Health

ФПМІ

Фонд притулку, міграції та інтеграції

ФВБ

Фонд внутрішньої безпеки

УКВІ

Управління кордонами та візовий інструмент

ПЄСПШ

Програма ЄС проти шахрайства

ПМ

Програма «Митниця»

FISC

Програма Fiscalis

ІМК

Інструмент митного контролю

ПЗЄП

Програма захисту євро від підробок

ІТП

Інструмент технічної підтримки

СМЦЗ

Союзний механізм цивільного захисту
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I. ЗАГАЛЬНА ТИПОВА ГРАНТОВА УГОДА (ЗАГАЛЬНА ТГУ)
ВСТУП
Загальна інформація > Проблематика — Що таке цільовий грант ЄС?

Інформація та знання й сфера застосування — Для яких типів діяльності
присуджено Загальну ТГУ?
Загальна типова грантова угода охоплює цільові гранти, тобто гранти на проєкти, діяльність
яких сприяє досягненню політичних цілей ЄС 1 і які зазвичай фінансуються на основі фактичних
витрат, понесених бенефіціарами.
Інші категорії грантів розглянуто в інших розділах (наприклад, Типова угода щодо фінансування
питомих витрат, Типова угода про виплату фіксованих ставок, Типова грантова угода про
операційні гранти, Рамкова партнерська угода).
Цільові гранти зазвичай надають через відкриті запити на подання заявок, але іноді їх також
можуть надавати безпосередньо без запиту.
Це можуть бути заходи з кількома або одним бенефіціаром.
Нове для 2021–2027 років: Для нового покоління програм фінансування відповідно до
Багаторічної програми фінансового розвитку (БПФР) на 2021–2027 рр. було запроваджено нову
загальну ТГУ для забезпечення узгодженості та спрощення усіх програм ЄС. Положення щодо
окремих програм згруповано в статті 6 і Додатку 5.
Нова АГУ ЄС — Анотована типова грантова угода — відображає цю нову структуру. Крім того,
оскільки зараз широкий спектр програм використовує ІТ-інструменти eGrants (Портал
фінансування та тендерів), анотації зосереджено на грантах, якими керують за допомогою цих
ІТ-інструментів.

Загальна інформація > Як спланувати ваш проєкт — Склад консорціуму та ролі та
обов’язки

Як спланувати ваш проєкт — Склад консорціуму та ролі та обов’язки
Консорціум повинен мати технічні та фінансові ресурси, потрібні для виконання проєкту
(операційну та фінансову спроможність).
В ідеалі роботу повинні виконувати самібенефіціари і їхні афілійовані організації, але за потреби
вони можуть залучати інших партнерів і покладатися на зовнішні ресурси (щоб придбати нове
обладнання, товари, роботи або послуги, передати частину робіт субпідряднику або залучити
асоційованих партнерів тощо).
З юридичного погляду, бенефіціари несуть повну відповідальність перед органом, що надає грант
(оскільки саме вони підписали Грантову угоду (ГУ)). Для всіх інших учасників консорціуму зобов’язання
згідно з ГУ є непрямими (це означає, що в разі їх невиконання ми звернемося до бенефіціарів для
забезпечення виконання вимог).

Достатню спроможність слід продемонструвати в заявці, і вона має бути доступною на момент
виконання роботи (тобто не обов’язково вже на момент подання заявки чи підписання ГУ, але
принаймні коли робота розпочнеться). Щоб ми були впевнені, ваша заявка повинна показувати,
як ресурси стануть доступними, коли знадобляться.
Приклади (прийнятні):
1. Компанія-початківець без ресурсів на момент подання заявки, але з надійним бізнес-планом,
описаним у заявці.
2.

МСП, яке, якщо отримає грант, планує подвоїти свої потужності / свій персонал.

Приклади (неприйнятні):

1

Див. статтю 180 Регламенту (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018
р. про фінансові правила, застосовні до загального бюджету Союзу (далі — Фінансовий регламент ЄС)
(Офіційний вісник ЄС, L 193, 30.07.2018, стор. 1).

Загальна інформація > Проблематика — Що таке цільовий грант ЄС?
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1. Консалтингова компанія, яка подає заявку, де більшість робіт передано субпідрядникам.

Різні ролі в ГУ
Залежно від Програми та типу діяльності суб’єкти господарювання можуть виконувати різні ролі,
наприклад координатор, бенефіціари, афілійовані організації, асоційовані партнери, донори, які
здійснюють внески в натуральній формі, субпідрядники чи реципієнти фінансової підтримки
третіх сторін.
Кожна роль пов’язана з набором умов і законних прав та обов’язків, які є досить жорсткими.
Переконайтеся, що вибрали відповідні ролі для всіх. Неправильна роль може спричинити багато проблем
згодом.

Різниця між координатором та іншими бенефіціарами
Координатор — це бенефіціар, який є центральною контактною особою органу, що надає
грант, і представляє консорціум (перед органом, що надає грант). Що стосується грантів з
єдиним бенефіціаром, монобенефіціар також виконує роль координатора. Інші бенефіціари —
це інші особи, які беруть участь як бенефіціари (тобто також підписують Грантову угоду).
Різниця між бенефіціарами та афілійованими організаціями
Афілійовані організації (нове на 2021–2027 роки, яких раніше називали «пов’язаними третіми
сторонами») на практиці переважно розглядаються як бенефіціари (за винятком того, що
формально вони не підписують ГУ).
Вони повинні відповідати тим самим умовам участі та фінансування, що та бенефіціари, і повинні
мати підтверджений ідентифікаційний код учасника (ІКУ; див. Інтернет-посібник, «Перевірка
учасників»). Анотації в цій АГУ, які стосуються бенефіціарів, зазвичай також поширюються та на
афілійовані організації (так само, як і самі положення ТГУ; див. також Преамбулу ТГУ).
Різниця між субпідрядниками та постачальниками товарів, робіт і послуг
Основний критерій для розрізнення між субпідрядами та підрядами/придбанням — це те, чи
стосуються вони цільового завдання, як зазначено в описі діяльності (Додаток 1 до Грантової
угоди).
Субпідряди

Підряди/придбання

Субпідряди стосуються реалізації
цільових завдань, тобто частин
проєкту / завдань проєкту, які
передано на аутсорсинг.

Придбання
стосуються
дорожніх
витрат, обладнання та товарів і
послуг, які бенефіціари потребують
для
виконання
роботи
(можуть
варіюватися від великого обладнання
до дрібних одиниць).

Ціну
за
субпідрядами
буде
задекларовано у фінансових звітах як
«Субпідрядні витрати».

Ціну
за
цими
підрядами
буде
задекларовано в одній зі статей
фінансових звітів як «Витрати на
придбання».

Приклад (субпідряди): Субпідряд на організацію конференції, яку заявлено як частину завдань в
описі діяльності.
Приклад (підряди/придбання): підряд на аудиторську перевірку фінансової звітності; підряд на
переклад документів; підряд на видання брошур; підряд на створення вебсайту, який дає змогу
бенефіціарам працювати разом (якщо створення вебсайту — це лише інструмент управління
проєктами, а не окреме субпідрядне «цільове завдання»); підряд на організацію приміщень і
харчування для наради (якщо організація зустрічі не є окремим субпідрядним «цільовим завданням»);
підряд на наймання консультантів/агентів з прав інтелектуальної власності, потрібних для проєкту.

Різниця між субпідрядниками та придбанням та афілійованими організаціями
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На відміну від субпідрядників, афілійовані організації мають зв’язок (наприклад, юридичний
чи фінансовий) з бенефіціаром, що виходить за межі реалізації діяльності.
Субпідряди та придбання

Афілійовані організації

Бенефіціари
мають
договірний
зв’язок
із
субпідрядниками/постачальниками з
метою придбати щось або виконати
цільове підрядне завдання.

В афілійованих організацій існує
постійніший юридичний зв’язок, що
не обмежується проєктом.

Прийнятна витрата — це ціна,
виплачена бенефіціару (зазвичай
містить
маржу
прибутку
для
постачальника або субпідрядників,
але не для бенефіціара).

Прийнятні витрати — це лише витрати
афілійованої організації, тоді як
отримання прибутку не дозволено (ні
для афілійованої організації, ні для
бенефіціара).

Бенефіціар повинен укласти підряди
та субпідряди на основі найкращого
співвідношення ціни і якості (або
найнижчої
ціни)
та
відсутності
конфлікту інтересів.

Приклад (реалізація афілійованою організацією): Компанія X і компанія Y не контролюють одна
одну, але обидві вони повністю належать компанії Z. Компанія X — бенефіціар гранту, а компанія Y
виконує деякі завдання, описані в Додатку 1 (тестування та аналіз стійкості нового компонента за
високих температур).

Різниця між внесками за винагороду та внесками в натуральній формі (безоплатних)
У деяких проєктах треті сторони надають бенефіціару частину своїх ресурсів, але це не є їхньою
економічною діяльністю (наприклад, командирування персоналу, надання обладнання,
інфраструктури чи інших активів або інших товарів і послуг).
Це можуть робити за плату або безоплатно. Якщо за плату, бенефіціари проєкту можуть стягнути
оплачену вартість (наприклад, А.3 «Фізособи, що працюють за договором підряду», С.2
«Обладнання» та С.3 «Інші товари, роботи та послуги»); якщо безоплатно, бенефіціари не
несуть жодних витрат, тому нічого не беруть з бюджету проєкту (виняток для ГЄ: безоплатні
внески в натуральній формі за певних умов можуть бути задекларовані як прийнятні витрати,
див. статтю 6.1. ГЄ ТГУ).
Приклад (внески за винагороду): Державний службовець, який працює професором державного
університету. Заробітну плату йому виплачує уряд (міністерство), який (яке) його працевлаштовує.
Відповідно до договору про призначення на роботу, бенефіціар (університет) має відшкодувати уряду
суму, що відповідає виплаченій зарплаті. Відшкодована сума є витратою бенефіціара, і її записують
як таку на його рахунках. Бенефіціар декларує суму, яку відшкодовує уряду, у своїй фінансовій
звітності.
Приклад (внески в натуральній формі (безоплатні)): Державний службовець, який працює
професором державного університету. Його зарплату виплачує не бенефіціар (університет), а уряд
(міністерство). Відповідно до договору підряду, уряд не вимагає відшкодування в обмін
(безготівкового пожертвування). Оскільки бенефіціар не несе ніяких витрат, з бюджету гранту нічого
не можна вирахувати. (виняток для ГЄ: бенефіціар може задекларувати витрати на заробітну плату
у своїй фінансовій звітності, навіть якщо їх оплачує міністерство/уряд).
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У цій таблиці наведено огляд різних видів учасниківгрантів ЄС:

ТИП

Чи працює над
«цільовими
завданнями»?

Що прийнятно для
бенефіціара /
афілійованої
організації?

Чи треба
зазначати в
Додатку 1 ГУ?

Умови участі

Стаття ГУ

Бенефіціари

ТАК

Витрати

ТАК

Повинен мати право на
фінансування

ст. 7

ТАК

Повинен бути афілійованим
або мати юридичний
зв’язок і мати право на
фінансування

ст. 8

Ніяких конкретних умов
(асоційовані партнери (АП)
не отримують
фінансування).

ст. 9.1

Афілійовані
організації

2

ТАК

Витрати

Асоційовані
партнери

ТАК

н/д

ТАК

Треті сторони,
які беруть
участь у проєкті

Беруть участь у
діяльності як
донори

Витрати, якщо вони
прийнятні за
конкретною
програмою (лише
для ГЄ )

ТАК

ст. 9.2

Субпідрядники

ТАК

Фактурна ціна

ТАК

Має бути найкраще
співвідношення ціни/якості
та відсутність конфлікту
інтересів

Треті сторони,
які отримують
фінансову
підтримку 2

Беруть участь у
діяльності як
реципієнти.

Розмір наданої
допомоги

ТАК

Відповідно до умов у
Додатку 1 ГУ

Тільки якщо це дозволено умовами запиту на подання заявок.
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ст. 9.3

ст. 9.4

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Анотації
ПРЕАМБУЛА
Загальна інформація > Преамбула

ПРЕАМБУЛА
ГРАНТОВА УГОДА
Проект [вставити номер] — [вставити скорочення]
ПРЕАМБУЛА
Цю Угоду (далі — Угода) укладено між такими сторонами:
з одного боку,
[ВАРІАНТ 1: Європейським Союзом (ЄС), представленим Європейською комісією (Європейська комісія або
орган, що надає грант),/
[[ВАРІАНТ 2: Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом), представленим Європейською
комісією (Європейська комісія або орган, що надає грант),//
[ВАРІАНТ 3 для прямого управління виконавчими агентствами: [Європейським виконавчим агентством з
питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (ЄВАКІНС)/ [Європейським виконавчим
агентством з питань освіти та культури (ЄВАОК)/ [Виконавчим агентством Європейської дослідницької
ради (ВАЄДР)/ [Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров’я та цифрових технологій
(ЄВАОЗЦТ)/ [Європейською інноваційною радою та Виконавчим агентством з МСП (ЄІРВАМСП)/
[Європейським виконавчим агентством з досліджень (ЄВАД)/ (Виконавчий орган ЄС або орган, що надає грант)
відповідно до повноважень, делегованих Європейською комісією (Європейська комісія),/
[ВАРІАНТ 4 для непрямого управління органами фінансування ЄС: [вставити назву органу фінансування] (орган,
що надає грант)/, відповідно до повноважень, делегованих Європейською комісією (Європейська комісія)//
та,
з іншого боку,

1. координатором:
[Юридична назва КOO (скорочена назва))], ІКУ [номер], зареєстрований за адресою: [юридична адреса],
[та наступні інші бенефіціари, якщо вони підписують свою «форму приєднання» (див. Додаток 3 та статтю 40):

2. [Юридична назва БЕН (скорочена назва))], ІКУ [номер], зареєстрований за адресою [юридична адреса],
[3. Спільний дослідницький центр (СДЦ), ІКУ [номер], зареєстрований за адресою РЮ ДЕ ЛА ЛУА, 200,
БРЮССЕЛЬ, 1049, Бельгія,/
[однаково для кожного бенефіціара] /
Якщо не зазначено інше, посилання на «бенефіціара» або «бенефіціарів» охоплюють координатора та афілійовані
організації (якщо такі є).
Якщо тільки один бенефіціар підписує Грантову угоду (монобенефіціарний грант), усі положення, що стосуються
координатора або бенефіціарів, вважатимуться — з відповідними змінами — посиланням на бенефіціара.
Сторони, про які йдеться вище, погодилися укласти Угоду.
Підписуючи Угоду та форми приєднання, бенефіціари приймають грант і погоджуються виконувати діяльність під
свою відповідальність та відповідно до Угоди, з усіма зобов’язаннями та умовами, які вона визначає.
Угода складається з такого:

Загальна інформація > Преамбула
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Преамбула
Загальні положення та умови (включно з Описом Угоди)
Додаток 1

Опис діяльності 1

Додаток 2

Орієнтовний бюджет на діяльність

Додаток 2а

Додаткова інформація про питомі витрати та внески (якщо є)

Додаток 3

Форми приєднання (якщо є) 1

Додаток 3а

Декларація про солідарну відповідальність афілійованих організацій (якщо є) 1

Додаток 4

Модель фінансової звітності

Додаток 5

Специфічні правила (якщо є)

Шаблон опубліковано за посиланням Довідкові документи порталу.
Шаблон опубліковано за посиланням Довідкові документи порталу.
Шаблон опубліковано за посиланням Довідкові документи порталу.

1
1
1

Консорціум: Координатор — Бенефіціари — Афілійовані організації —
Інші учасники

1.

У грантах ЄС консорціум зазвичай складається з ключових учасників проєкту, тобто зазвичай
координатора та інших бенефіціарів, афілійованих організацій та асоційованих партнерів. Іноді
входять також субпідрядники та треті сторони, які беруть участь у діяльності.

Координатор — це бенефіціар, який є центральною контактною особою органу, що надає грант,
і представляє консорціум (перед органом, що надає грант).Що стосується грантів з єдиним
бенефіціаром, монобенефіціар також виконує роль координатора.
Порядок підписання такий:
-

координатор безпосередньо підписує ГУ

-

інші бенефіціари підписують ГУ, підписуючи форму приєднання (див.статтю 40).

Поправки до ГУ, якщо такі будуть, підписуватиме координатор від імені інших бенефіціарів.

Розподіл ролей та обов’язків усередині консорціуму пояснено в статті 7. Загалом:
-

координатор має координувати та управляти грантом та є основною контактною особою
для органу, що надає грант

-

бенефіціари повинні разом спільно сприяти безперебійній та успішній реалізації
проєкту (тобто належним чином реалізувати свою частину діяльності, виконувати
власні зобов’язання згідно з ГУ та підтримувати координатора в його зобов’язаннях).

Бенефіціари пов’язані умовами гранту. Це означає, що вони повинні:
-

здійснювати діяльність, як описано в описі діяльності (ОД; Додаток 1 до Грантової
Угоди), та

Загальна інформація > Преамбула
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Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

-

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Дотримуватися всіх інших положень Грантової угоди та всіх чинних положень
законодавства ЄС, міжнародного та національного законодавства (включно з загальними
принципами, наприклад, основні права, цінності та етичні принципи).

Залучення інших учасників, які не підписують ГУ (афілійовані організації, асоційовані
партнери, субпідрядники тощо), змінюється залежно від ролі. Оскільки з ними немає офіційного
договірного зв’язку, їхні зобов’язання завжди виконуватимуть відповідальні бенефіціари.

Під час створення консорціуму слід враховувати ролі Грантової угоди. Учасникам слід призначати
ролі відповідно до їхнього реального внеску в проєкт. Головними дійовими особами повинні бути
бенефіціари або афілійовані організації. Усі інші ролі повинні доповнювати одна одну.
Це означає, наприклад:

-

афілійовані організації — мають право повністю брати участь у діяльності; у багатьох питаннях
до них ставляться як до бенефіціарів (включно з прийнятними витратами); проте вони не мають
доступу до порталу «Мій профіль» (персоналізований розділ; система електронного обміну
порталу); анотації в цій АГУ, які стосуються бенефіціарів, зазвичай також поширюються та на
афілійовані організації (так само, як положення самої ТГУ; див. також «Преамбулу ТГУ»)

-

субпідряд — бенефіціари / афілійовані організації НЕ МОЖУТЬ передавати завдання на субпідряд
іншим бенефіціарам / афілійованим організаціям

-

завдання координатора — ключові завдання координатора, перелічені в ГУ, НЕ можуть бути
передані субпідрядникам або делеговані будь-якому іншому бенефіціару / іншій афілійованій
організації (за винятком, за певних обставин, особі з «дозволом на адміністрування»; див. статтю
7)

Для огляду різних типів третіх сторін і їхніх ролей, прав та обов’язків у ГУ, див. таблицю в статті 7.
Якщо ви «монобенефіціар» (ст. 187(2) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046, наприклад,
Європейська група економічних інтересів (ЄГЕІ) або спільне підприємство) або «бенефіціар без
юридичної особи» (ст. 197(2) (с) Фінансового регламенту 2018/1046; наприклад, асоціація) і
впроваджуватимете проєкт за допомогою ваших учасників, вам слід переконатися, що учасники беруть
участь як афілійовані організації, щоб вони могли покрити свої витрати з бюджету проєкту.

2.

Назва та адреса — дані юридичної особи

Дані юридичної особи (юридична назва, адреса, законні представники тощо) бенефіціарів
надходять з Порталу фінансування та тендерів Реєстру учасників (колишнього Реєстру
бенефіціарів).
Ці дані автоматично використовуватимуть для всіх повідомлень щодо гранту (див. статтю 36), а
також у разі, якщо ви подаєте заявку на отримання інших грантів, призів або тендерів ЄС (якщо
ними керують через портал).
Бенефіціари (через свою юридичну особу, призначену представником (ЮОПП)) повинні зберігати
свої дані на Порталі фінансування та тендерів завжди актуальними, включно після закінчення дії гранту
(див. статтю 19).

Загальна інформація > Преамбула
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Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна інформація > Стаття 1. Предмет

Стаття 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Стаття 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Ця Угода визначає права та обов’язки, а також умови, що застосовуються до наданого гранту [ВАРІАНТ для
Особливих грантових угод (ОГУ): згідно з Рамковою угодою про партнерство № [вставити номер] — [вставити
скорочення]/ для виконання діяльності, викладеної в Розділі 2.

1.

Предмет Угоди

Грантова угода визначає права та обов’язки кожної зі сторін, а також умови гранту, яких
бенефіціари повинні дотримуватися під час виконання діяльності (тобто проєкту).

Загальна інформація > Стаття 1. Предмет
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Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Загальна інформація > Стаття 2. Визначення

Стаття 2. Визначення
Стаття 2. Визначення
Для цілей цієї Угоди застосовуються такі визначення:
Діяльність —

проєкт, який фінансується в контексті цієї Угоди.

Грант —

грант, присуджений у контексті цієї Угоди.

Гранти ЄС —

гранти, надані установами, органами, офісами чи агентствами ЄС (включно з
виконавчими агентствами ЄС, регуляторними агентствами ЄС, Європейським агентством
захисту (ЄАЗ), спільними підприємствами тощо).

Учасники —

суб’єкти, які беруть участь у діяльності як бенефіціари, афілійовані організації,
асоційовані партнери, треті сторони, що роблять внески в натуральній формі,
субпідрядники або реципієнти фінансової підтримки третіх сторін.

Бенефіціари (БЕН) — підписанти цієї Угоди (безпосередньо або через форму приєднання).
Афілійовані організації (АО) — організації, пов’язані з бенефіціаром у значенні статті 187 Фінансового
регламенту ЄС 2018/1046, які беруть участь у діяльності з такими самими правами та
обов’язками, як і бенефіціари (обов’язки виконувати цільові завдання та право стягувати
витрати та вимагати внесків).
Асоційовані партнери (АП) — особи, які беруть участь у діяльності, але не мають права стягувати витрати або
вимагати внесків.
Придбання —

підряди на товари, роботи або послуги, потрібні для виконання діяльності (наприклад,
обладнання, витратні матеріали та сировина), але які не є частиною цільових завдань (див.
Додаток 1).

Субпідряд —

підряди на товари, роботи або послуги, які є частиною цільових завдань (див. Додаток 1).

Внески в натуральній формі — внески в натуральній формі в значенні статті 2(36) Фінансового регламенту ЄС
2018/1046, тобто нефінансові ресурси, які безоплатно надають треті сторони.
Шахрайство —

шахрайство в значенні статті 3 Директиви ЄС 2017/1371 13 та статті 1
Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств, розробленої
Актом Ради від 26 липня 1995 року 14 , а також будь-який інший протиправний чи
злочинний обман, метою якого є отримання фінансової чи особистої вигоди.

Порушення —

будь-які порушення (регуляторні чи договірні), які можуть вплинути на фінансові
інтереси ЄС, включно з порушеннями в значенні статті 1(2) Регламенту ЄС 2988/95 15.

Серйозні професійні порушення — будь-який тип неприйнятної або неналежної поведінки в здійсненні своєї
професійної діяльності, особливо працівниками, включно із серйозними професійними
порушеннями в значенні статті 136(1)(c) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046.
Застосовне законодавство ЄС, міжнародне та національне законодавство — будь-які правові акти чи інші
(обов’язкові чи необов’язкові) правила та вказівки у відповідній сфері.
Портал —

Портал фінансування та тендерів ЄС; електронний портал і система обміну, якими
управляє Європейська Комісія та які використовує вона та інші інституції, органи, офіси
чи агентства ЄС для управління їхніми програмами фінансування (гранти, закупівлі,
призи тощо).

Загальна інформація > Стаття 2. Визначення
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Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Для визначення див. статтю 187 Регламенту (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018
року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу, зі змінами до Регламенту (ЄС) № 1296/2013,
(ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) №
283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС і скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012 (Фінансове регулювання ЄС) (ОВ
L 193, 30.07.2018, стор. 1): «афілійовані організації [це]:
(a) суб’єкти господарювання, які утворюють монобенефіціара [(тобто якщо суб’єкта господарювання утворено з кількох
суб’єктів господарювання, які відповідають критеріям надання гранту, зокрема якщо суб’єкта господарювання
спеціально створено з метою виконання діяльності, що фінансується грантом)];
(b) суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям відповідності та не підпадають під одну з ситуацій, зазначених у
частині 1 статті 136 та частині 1 статті 141, і які мають зв’язок з бенефіціаром, зокрема юридичний або фінансовий,
який не обмежується діяльністю та не встановлений виключно з метою її проведення».
Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством у
фінансових інтересах Союзу за допомогою кримінального законодавства (ОВ L 198, 28.07.2017, стор. 29).
Офіційний вісник ЄС, C 316, 27.11.1995, стор. 48.
Регламент Ради (ЄС, Євратом) № 2988/95 від 18 грудня 1995 року про захист фінансових інтересів Європейських
Співтовариств (ОВ L 312, 23.12.1995, стор. 1).

Визначення

Визначення в Статті 2 пояснюють важливі терміни, які неодноразово згадуються в різних
положеннях Грантової угоди.
Вони стосуються:
-

типів учасників (наприклад, «бенефіціари»; «афілійовані організації»)

-

категорій бюджетних витрат (наприклад, «субпідряд») або

-

інших важливих правових концепцій (наприклад, «серйозне професійне порушення»).

Визначення інших термінів, які не вживаються широко, наведено безпосередньо у відповідних
статтях (наприклад, у статтях 16, 35 тощо) і Додатку 5 (якщо застосовно).

Загальна інформація > Стаття 2. Визначення
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РОЗДІЛ 2

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальна інформація > Стаття 3. Діяльність

СТАТТЯ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТТЯ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ
Грант присуджують для діяльності [вставити номер проєкту] — [вставити скорочення] («діяльність»), як описано
в Додатку 1.
[ВАРІАНТ для програм з пов’язаною діяльністю: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту 116: Ця діяльність пов’язана
з дією (діями), викладеною(ими) в Описі (див. пункт 1) (пов’язана діяльність).//
16

1.

Пов’язана діяльність охоплює всі види спільних/комбінованих/скоординованих дій, тому реалізація однієї дії має бути
пов’язана з іншою дією (наприклад, додаткові гранти «Горизонту», спільні дії «Горизонту»; гранти «Горизонту»
«Діяльність Марії Склодовської-Кюрі» з виплатою фіксованої ставки на особливі потреби (ДМСК ФСОП), Європейська
програма захисту промислового розвитку СПІВФІНАНС (ЄПЗПР СПІВФІНАНС), гранти на впровадження СП (спільних
підприємств).

Діяльність

Грант присуджують для того, щоб уможливити консорціуму реалізувати діяльність, описану в
Додатку 1 до Грантової угоди (тобто проєкт).
Залежно від програми ЄС, за якою надають грант, ваша діяльність може належати до певного
виду діяльностей, які згадуються в умовах запиту на подання заявок.

2.

Пов’язана діяльність

Пов’язана діяльність використовується, коли орган, що надає грант, бажає встановити
офіційний зв’язок між вашою діяльністю та іншими видами діяльності, які, наприклад, можуть
доповнювати ваш проєкт, передувати йому чи продовжувати його.
Пов’язану діяльність визначено в Грантовій угоді (див. Опис, пункт 1) і вона може стосуватися
будь-якої офіційно спланованої діяльності, наприклад, інші гранти ЄС, а також гранти державчленів ЄС або міжнародних організацій, змішане фінансування або діяльність, що здійснюється
за контрактами на закупівлю тощо.
Бенефіціари обох діяльностей повинні мати домовленості, щоб забезпечити їхню належну
реалізацію та координацію. Якщо цього вимагає орган, що надає грант (див.Опис, пункт 1), ці
домовленості слід викласти в письмовій угоді про співпрацю (або, якщо консорціуми ідентичні,
як частину їхньої угоди про консорціум; див. статтю 7).
Коли проєкти є частиною синергетичних запитів ЄС (тобто спільно скоординованих запитів на
подання заявок, які переслідують спільні політичні цілі та уможливлюють поєднувати
фінансування), їх позначать як «Синергетична діяльність», і вони отримають вигоду від
спеціальних правил прийнятності витрат, перерахованих у статті 6.3.

Загальна інформація > Стаття 3. Діяльність
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Загальна інформація > Стаття 4. Тривалість і дата початку

СТАТТЯ 4. ТРИВАЛІСТЬ І ДАТА ПОЧАТКУ
СТАТТЯ 4. ТРИВАЛІСТЬ І ДАТА ПОЧАТКУ
Тривалість і дату початку діяльності зазначено в Описі (див. пункт 1).

1.

Дата початку діяльності

Дату початку діяльності зафіксовано в Описі Грантової угоди.
Зазвичай це перший день місяця після підписання Грантової угоди. Але сторони також можуть
домовитися про фіксовану дату початку (якщо це виправдано під час підготування Грантової
угоди, наприклад, конференція, яка має відбутися певного числа).
Фіксована дата початку зазвичай повинна бути в майбутньому (після підписання ГУ), але ви
також можете вибрати більш ранню дату (заднім числом) за погодженням з органом, що надає
грант.
Однак пам’ятайте, що дати початку далеко в майбутньому (наприклад, за 2–3 місяці після
підписання Грантової угоди) вплинуть на строки здійснення вашого попереднього фінансування
та відсунуть його. І навпаки, дати початку діяльності заднім числом несуть ризик того, що
зрештою грант може бути не підписано.
Зазвичай дата початку діяльності НЕ може передувати даті подання заявки, якщо Регламент програми
цього не дозволяє або в надзвичайних ситуаціях, наприклад для надання гуманітарної допомоги та
цивільного захисту.

2.

Тривалість діяльності

Тривалість діяльності визначено в Описі Грантової угоди.
Зазвичай вона випливає з вашої заявки та виражається кількістю місяців, починаючи з дати
початку діяльності.
Дата завершення діяльності, яка відбивається в системі, — це дата, яку автоматично
вираховують від дати початку (дата початку + місяці тривалості).

Тривалість діяльності стосується лише періоду, протягом якого виконують завдання діяльності
(викладені в Додатку 1).
Це НЕ те саме, що закриття проєкту (тобто остаточний платіж) або закінчення Грантової угоди. Після дати
закінчення діяльності бенефіціари все ще повинні подати свій остаточний звіт, а орган, що надає грант,
повинен буде здійснити останню виплату. Ба більше, певні зобов’язання за Грантовою угодою
продовжуються навіть після цього.

Загальна інформація > Стаття 4. Тривалість і дата початку
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СТАТТЯ 5. ГРАНТ
СТАТТЯ 5. ГРАНТ
Форма гранту

5.1

Грант — це цільовий грант,17 * який набуває вигляду гранту змішаної фактичної вартості [на основі бюджету][на
основі діяльності] (тобто гранту на основі фактичних понесених витрат, але він також може охоплювати інші форми
фінансування, наприклад, питомі витрати чи внески, витрати чи внески за єдиною ставкою, витрати чи внески за
фіксованою ставкою або фінансування, не пов’язане з витратами).
Максимальна сума гранту

5.2

Максимальну суму гранту визначено в Описі (див. пункт 3) і в бюджетному кошторисі (Додаток 2).
[ВАРІАНТ для програм з резервом на непередбачені витрати: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для запиту на подання
заявок: Максимальну суму гранту можна збільшити в кінці діяльності, активувавши резерв на випадок
непередбачених обставин, зазначений в Описі (див. пункт 3).]]
Ставка фінансування

5.3

[ВАРІАНТ 1 для програм з єдиною ставкою фінансування (на певну діяльність):Ставка фінансування витрат
становить [...] % прийнятних витрат на діяльність. На внески не поширюється жодна ставка фінансування.]
Орієнтовний бюджет, бюджетні категорії та форми фінансування

5.4

Орієнтовний бюджет на діяльність викладено в Додатку 2.
Він містить приблизні прийнятні витрати та внески за діяльність з розбивкою за учасниками ВАРІАНТ для програм
з бюджетом на основі діяльності:, вид діяльності] і бюджетною категорією.
Додаток 2 також показує види витрат і внесків (форми фінансування),
бюджетної категорії.

19

які слід використовувати для кожної

Якщо використовуються питомі витрати або внески, деталі розрахунку буде пояснено в Додатку 2а.
Гнучкість бюджету

5.5

Розподіл бюджету може бути скориговано — без змін (див. статтю 39) — шляхом трансфертів (між учасниками та
бюджетними категоріями), якщо це не передбачає будь-яких істотних або важливих змін до опису діяльності в
Додатку 1.
Проте:

17
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-

зміни до бюджетної категорії для волонтерів (якщо вони використовуються) завжди потребують внесення
поправки

-

зміни до бюджетних категорій з витратами або внесками за фіксованою ставкою (якщо вони
використовуються; включно з фінансуванням, не пов’язаним з витратами) завжди вимагають внесення
поправки

-

зміни до бюджетних категорій з вищими ставками фінансування або бюджетними лімітами (якщо вони
використовуються) завжди вимагають внесення поправки

-

додавання сум за субпідрядами, не передбаченими в Додатку 1, потребує внесення поправок або спрощеного
затвердження відповідно до статті 6.2

-

інші зміни потребують внесення поправок або спрощеного затвердження, якщо це передбачено статтею 6.2

-

[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: обмеження гнучкості: не застосовно/ [ВАРІАНТ 2 для програм з
обмеженнями гнучкості: [ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: обмеження гнучкості: не застосовно/ [ВАРІАНТ 2,
якщо вибрано для запиту на подання заявок: обмеження гнучкості: [трансферти між бюджетними
категоріями більше ніж [20 %] [[...%]] [загальних витрат і внесків][набюджетну категорію], які викладено
в Додатку 2, вимагають внесення поправок][[інше]]]] .

Для визначення див. статтю 180(2)(а) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046: «цільовий грант» означає грант ЄС на
фінансування діяльності, спрямованої на досягнення політичних цілей Союзу».
Див. статтю 125 Фінансового регламенту ЄС 2018/1046.

Загальна інформація > Стаття 5. Грант
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Форма гранту

1.

Гранти ЄС — це зазвичай гранти «змішаної фактичної вартості на основі бюджету» (тобто
гранти, розбиті за категоріями бюджету та учасниками, які ґрунтуються на фактично понесених
витратах та інших спрощених формах фінансування (тобто здебільшого питомі витрати для
власників МСП / бенефіціарів — фізичних осіб і волонтерів, якщо є, та витрати за єдиною
ставкою на непрямі витрати).
Однак, залежно від програми та виду діяльності, гранти також можуть бути:
-

винятково грантами фактичної вартості (наприклад, операційні гранти; див. Типову
грантову угоду про операційні гранти)

-

винятково грантами з виплатою за фіксованими ставками (див. Типову грантову угоду про
виплату за фіксованими ставками)

-

винятково грантами для фінансування питомих витрат (див. Типову грантову угоду щодо
фінансування питомих витрат)

-

грантами зі змішаною фактичною вартістю на основі діяльності, тобто розбитими за
категоріями бюджету, а також за видами діяльності

або
-

будь-якою іншою комбінацією витрат і/або внесків (не дуже частих, бо їх не підтримують
ІТ-інструменти).

Загальна інформація > Стаття 5.2. Максимальна сума гранту

Максимальна сума гранту

2.

Під максимальною сумою гранту в цій статті мається на увазі максимальна сума фінансування,
яку орган, що надає грант, може запропонувати для цього гранту. Її НЕ можна перевищувати
(окрім як для програм з резервом на випадок непередбачених витрат, де максимальну суму
гранту може бути збільшено наприкінці діяльності для активації резерву).
Максимальну суму гранту НЕ будуть збільшувати — навіть якщо прийнятні витрати на діяльність
перевищують заплановані.У будь -якому разі максимальна сума гранту не є «остаточною грантовою сумою»
і не є «ціною», виплаченою бенефіціарам.

Загальна інформація > Стаття 5.3. Ставка фінансування

Ставка фінансування

3.

Гранти ЄС зазвичай регулює єдина ставка фінансування для всієї діяльності, яку фіксують та
оголошують в умовах запиту на подання заявок.
Однак для деяких програм і видів діяльності (наприклад, ГЄ, ПЦЄ, ЄОФ (Європейський
оборонний фонд), ІОЄ, ПЄР), у самому проекті передбачено кілька ставок фінансування. Вони
можуть залежати від:
-

типу бенефіціарів (наприклад, МСП; комерційні та некомерційні юрособи тощо)

-

типу категорій витрат, що підлягають покриттю

-

типу діяльності, яку треба виконувати.

Якщо ставки фінансування залежать від типу бенефіціара, бенефіціарів та їхні афілійовані
організації оцінюватимуть окремо. Ставка фінансування бенефіціара НЕ обумовлює ставку
фінансування його афілійованих організацій.

Загальна інформація > Стаття 5.2. Максимальна сума гранту
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Приклад: Бенефіціар, що має право на ставку фінансування 70 %, має афілійовану організацію, що
має право на ставку фінансування в розмірі 100 %. Витрати, понесені афілійованими організаціями,
фінансуватимуть у розмірі 100 % — попри нижчу ставку відшкодування бенефіціара, з яким вона
пов’язана.

Щоб уникнути зловживань, обмежують гнучкість бюджету. У зміни до бюджетних категорій з
вищими ставками фінансування завжди можна внести поправки. Зміни між бенефіціарами з
різними ставками фінансування ретельно відстежуватимуть, щоб переконатися, що від
бенефіціара до його афілійованої організації або навпаки не передають непропорційну кількість
завдань і бюджету, щоб отримати невиправданий прибуток від різниці в ставках фінансування
(істотні чи важливі зміни опису діяльності в Додатку 1 вимагають обов’язкової поправки).

Загальна інформація > Стаття 5.4. Орієнтовний бюджет, бюджетні категорії та форми
фінансування

4. Орієнтовний бюджет
Орієнтовний бюджет діяльності розраховують на основі передбачуваних прийнятних витрат та
— у відповідних випадках — прийнятних внесків, зроблених консорціумом, і додають до
Грантової (Додаток 2).
Ці приблизні прийнятні витрати та внески — важливий чинник для визначення максимальної
суми гранту на виконання діяльності (див. вище).

5. Бюджетні категорії та форми фінансування
Бюджетні категорії перераховано в статті 6.2 та наведено для кожної програми та виду
діяльності в бюджетній таблиці в Додатку 2.
Стандартні категорії бюджету, що їх зазвичай застосовують, такі:
-

Витрати на персонал
-

Витрати на працівників (або еквівалент)

-

Витрати на фізичних осіб, які працюють напряму за договором підряду

-

Витрати персоналу, наданого третьою стороною за договором підряду за оплату

-

Витрати для власників/бенефіціарів МСП, які є фізичними особами без заробітної
плати (не всі програми)

-

Витрати на роботу волонтерів (не всі програми)

-

Витрати на інші категорії персоналу (тільки ПЄР ЄСС (Програма «Єдиний ринок»
Європейської статистичної системи), ПМ і FISC)

-

Субпідрядні витрати

-

Витрати на придбання

-

-

-

Дорожні витрати, витрати на проживання та добові

-

Витрати на обладнання

-

Витрати на інші товари, роботи та послуги

Інші категорії витрат
-

Фінансова підтримка третіх сторін (усі програми, крім ДФВС, ПЄСПШ, ПМ, FISC, ІМК,
ПЗЄП, ІТП, СМЦЗ)

-

Товари та послуги з внутрішнім рахунком-фактурою (тільки ГЄ і ПЦЄ)

Непрямі витрати

Залежно від програми ЄС і виду діяльності можуть застосовуватися додаткові категорії бюджету,
що стосуються конкретної програми, наприклад:
-

Доступ до витрат на науково-дослідну інфраструктуру ГЄ (див. статтю 6.2.D.X ДОСЛІДНА
ІНФРАСТРУКТУРА)

-

Витрати на закупівлю ПЗІ/ДКЗ ГЄ (Публічна закупівля інновацій / докомерційна закупівля
програми «Горизонт Європа») (див. статтю 6.2.D.X ПУБЛІЧНА ЗАКУПІВЛЯ ІННОВАЦІЙ /
ДОКОМЕРЦІЙНА ЗАКУПІВЛЯ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»)

-

Витрати на мобільність персоналу ГЄ Євратом СПІВФІНАНС (див. cтаттю 6.2.D.X ЄВРАТОМ)

Загальна інформація > Стаття 5.3. Ставка фінансування
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-

Додаткове фінансування ГЄ ЄДР (див. статтю 6.2.D.X ЄВРОПЕЙСЬКА ДОСЛІДНИЦЬКА
РАДА)

-

Витрати на закупівлю сертифікатів на запатентовані вироби (СЗВ) ПЦЄ (див. статтю
6.2.D.X СЕРТИФІКАТИ НА ЗАПАТЕНТОВАНІ ВИРОБИ)

-

Дослідження ІОЄ (див. cтаттю 6.2.D.X ДОСЛІДЖЕННЯ)

-

Синергетичні елементи ІОЄ (див. статтю 6.2.D.X СИНЕРГЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ)

-

ІОЄ працює в найвіддаленіших регіонах (див. статтю 6.2.D.X НАЙВІДДАЛЕНІШІ РЕГІОНИ)

-

Купівля земельної ділянки для ІОЄ (див. статтю 6.2.D.X ІОЄ_ЗЕМЛЯ)

-

Купівля земельної ділянки для LIFE (див. статтю 6.2.D.X LIFE_ЗЕМЛЯ)

-

Витрати на закупівлю ПЗІ ПЄР (див. статтю 6.2.D.X ПРОГРАМА ЄДИНОГО РИНКУ_ПУБЛІЧНА
ЗАКУПІВЛЯ ІННОВАЦІЙ)

-

Додаткові витрати на координацію та організацію мережі ПЄР КПМСБ ЄМП (див. статтю
6.2.D.X ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ)

-

Оперативні запити ФПМІ ЄММ (див. статтю 6.2.D.X ЗАПИТИ)

-

Довгострокові місії ПМ/FISC (див. статтю 6.2.D.X МІСІЇ)

-

Витрати на місцеві офіси ООЗ (органу охорони здоров’я) (див. статтю 6.2.D.X МІСЦЕВІ
ОФІСИ)

Ці бюджетні категорії можуть ґрунтуватися на витратах (фактичних витратах, питомих витратах,
витратах за єдиною ставкою, витратах за фіксованою ставкою, витратах відповідно до звичайної
практики обліку витрат) або на внесках (питомому внеску, внеску за фіксованою ставкою,
внеску за єдиною ставкою або фінансуванні, не пов’язаному з витратами). Які з перерахованих
форм фінансування застосовуються, показано для кожної бюджетної категорії в орієнтовному
бюджеті (Додаток 2).
Якщо використовуються питомі витрати або внески, деталі розрахунку буде пояснено в Додатку
2а до Грантової угоди.
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7. Бюджетні трансферти (гнучкість бюджету)
Бюджет у Додатку 2 приблизний. Тому бюджет у принципі гнучкий (за деякими винятками, див.
нижче).
Однак максимальну суму гранту (див. статтю 5.2 та опис (пункт 3)) НЕ може бути збільшено.
Майте на увазі, що орган, що надає грант, розглядає бюджетну таблицю як таку, що показує фактичну
ситуацію, і, відповідно, вона стане основою для ухвалення таких рішень, наприклад, розрахунок сум, що
підлягають компенсації від платежів (дофінансування) для бенефіціарів, які мають заборгованість перед
комісією (див. статтю 22).

Як загальний принцип, бенефіціари можуть передавати бюджет між собою, між афілійованими
організаціями або бюджетними категоріями (не вимагаючи внесення поправок; див. статтю 39)
та — під час звітності — декларувати витрати, що відрізняються від орієнтовного бюджету.
Якщо понесені прийнятні витрати під час виконання діяльності виявляться нижчими від
передбачуваних прийнятних витрат, то різницю може бути віднесено іншому бенефіціару чи
іншій бюджетній категорії. Отже, сума, яку відшкодовують іншому бенефіціару / іншій бюджетній
категорії (на яку передбачено трансфер бюджету), може бути вищою за заплановану.
Приклад: Орієнтовний бюджет передбачав витрати на персонал у розмірі 60 000 євро для
бенефіціара А та 75 000 євро для бенефіціара В. Однак, наприкінці діяльності, фактичні витрати на
персонал бенефіціара А становили 75 000 євро через збільшення зарплати або потребу залучення
додаткового персоналу для виконання завдань, зазначених у Додатку 1, тоді як фактичні витрати на
персонал бенефіціара В становили 60 000 євро. Це може бути прийнятним за умови, що додаткові
витрати бенефіціара А виконують вимоги щодо прийнятності статті 6 і не перевищують максимальної
суми гранту, визначеної в Описі, пункт 3 (на рівні діяльності).
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Наступні зміни завжди потребують внесення поправок:
-

зміни до опису діяльності в Додатку 1

-

зміни до бюджетної категорії для волонтерів (якщо застосовно)

-

зміни до бюджетних категорій з витратами або внесками за фіксованою ставкою (якщо
вони використовуються; включно з фінансуванням, не пов’язаним з витратами)

-

зміни до бюджетних категорій з вищими ставками фінансування або бюджетними лімітами
(якщо вони використовуються).

Для наведеного
затвердження:

нижче

потрібно

або

внесення

поправок,

або

спрощена

-

додавання сум для субпідрядів, не передбачених у Додатку 1

-

інші зміни у певних категоріях витрат, якщо це передбачено статтею 6.2.

процедура

Рекомендація: У разі сумнівів, будь ласка, попросіть свого координатора зв’язатися з офіцером
проєкту ЄС, відповідальним за ваш грант, щоб запитати, чи потрібна поправка, або — принаймні
— спрощена процедура затвердження.
Конкретні випадки (грант)
Резерв на випадок непередбачених витрат — якщо це передбачено грантовою угодою,
максимальну суму гранту може бути збільшено наприкінці діяльності для активації резерву на
непередбачені витрати.
Спрощена процедура затвердження — якщо це передбачено Грантовою угодою (а також
для випадків і видів зазначених витрат), бенефіціари можуть попросити, щоб орган, що надає
грант, постфактум погодився прийняти витрати, які було понесено, але не заплановано в
орієнтовному бюджеті. Для такого затвердження постфактум вони повинні задекларувати ці
витрати в періодичному звіті та позначити їх та обґрунтувати. Майте на увазі, що спрощене
схвалення відбувається на розсуд органу, що надає грант. Це означає, що ви несете ризик того,
що витрати можуть не затвердити.
Обмеження гнучкості — якщо передбачено Грантовою угодою, трансферти між бюджетними
категоріями, що перевищують певний пороговий відсоток, потребують внесення поправок. У
цьому разі несанкційовані зміни, що виходять за межі порогового значення, можуть відхилити
(відхилення витрат, що застосовується до відповідних бенефіціарів / однаково серед членів
консорціуму).
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СТАТТЯ 6. ПРИЙНЯТНІ ТА НЕПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ та ВНЕСКИ
Загальна інформація > Стаття 6.1. Загальні умови прийнятності

6.1 Загальні умови прийнятності
СТАТТЯ 6. ПРИЙНЯТНІ ТА НЕПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ та ВНЕСКИ
Щоб бути прийнятними, витрати та внески мають відповідати умовам прийнятності, викладеним у цій статті.
6.1

Загальні умови прийнятності

Загальні умови прийнятності такі:

(a)

(b)

для фактичних витрат:

(i)

їх має бути фактично понесено бенефіціаром

(ii)

їх має бути понесено в період, визначений статтею 4 (за винятком витрат, пов’язаних з
поданням остаточного періодичного звіту, які можуть бути понесені пізніше; див. статтю
21)

(iii)

їх має бути задекларовано за однією з бюджетних категорій, визначених у статті 6.2 та
Додатку 2

(iv)

їх має бути здійснено у зв’язку з діяльністю, описаною в Додатку 1, і вони мають бути
потрібними для її реалізації

(v)

їх треба ідентифікувати та перевіряти, зокрема реєструвати в рахунках бенефіціара
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються в країні, де
бенефіціара зареєстровано, і зі звичайною практикою обліку витрат бенефіціара

(vi)

вони повинні відповідати чинному національному законодавству про податки, працю та
соціальне забезпечення та

(vii)

вони повинні бути поміркованими, обґрунтованими та відповідати принципу надійного
фінансового управління, зокрема щодо економності та ефективності

для питомих витрат або внесків (якщо такі є):

(i)

їх має бути задекларовано за однією з бюджетних категорій, визначених у статті 6.2 та
Додатку 2

(ii)

одиниці продукції:
- бути фактично використаними або виготовленими бенефіціаром у період,
визначений статтею 4 (за винятком одиниць, що стосуються подання остаточного
періодичного звіту, які можуть бути використані або виготовлені пізніше; див.
статтю 21)
- бути потрібними для виконання діяльності та

(iii)
(c)

кількість одиниць треба ідентифікувати та перевіряти, зокрема підтверджувати записами
та документацією (див. статтю 20)

для витрат або внесків за єдиною ставкою (якщо такі є):

(i)

їх має бути задекларовано за однією з бюджетних категорій, визначених у статті 6.2 та
Додатку 2

(ii)

витрати або внески, до яких застосовується єдина ставка, повинні:
- бути прийнятними
- стосуватися періоду, визначеного в статті 4 (за винятком витрат або внесків,
пов’язаних з поданням остаточного періодичного звіту, які можуть бути понесені
пізніше; див. статтю 21)
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для витрат або внесків за фіксованою ставкою (якщо такі є):

(d)

(i)

їх має бути задекларовано за однією з бюджетних категорій, визначених у статті 6.2 та
Додатку 2

(ii)

бенефіціар повинен належним чином виконати роботу відповідно до Додатку 1

(iii)

підсумкових документів / результатів слід досягти в період, визначений статтею 4 (за
винятком підсумкових документів / результатів, пов’язаних з поданням остаточного
періодичного звіту, яких можна досягти пізніше; див. статтю 21)

для питомих витрат або внесків, або ж для тих, що за єдиною або фіксованою ставкою, —
відповідно до звичайної практики обліку витрат (за наявності):

(e)

(i)

вони повинні відповідати загальним умовам прийнятності для відповідних видів витрат

(ii)

практику обліку витрат слід застосовувати послідовно, на основі об’єктивних критеріїв,
незалежно від джерела фінансування

для фінансування, не пов’язаного з витратами (якщо такі є), треба досягти результатів або
виконувати умови, як описано в Додатку 1.

(f)

Крім того, для категорій прямих витрат (наприклад, на персонал, витрати на дорогу та добові, субпідрядні та інші
прямі витрати) прийнятними вважають лише ті витрати, які безпосередньо пов’язані з реалізацією діяльності та
тому можуть бути віднесені до неї безпосередньо. Вони не повинні містити ніяких непрямих витрат (тобто витрат,
які лише опосередковано пов’язані з діяльністю, наприклад через витратний складник).
[ВАРІАНТ для програм з внесками в натуральній формі: Безоплатні внески в натуральній формі, надані третіми
сторонами, можуть бути задекларовані бенефіціарами, які їх використовують, як прийнятні прямі витрати (на
тих самих умовах, якби вони були їхніми власними, за умови, що вони стосуються лише прямих витрат і що треті
сторони і їхні внески в натуральній формі викладено в Додатку 1 (або затверджено постфактум у періодичному
звіті, якщо їх використання не тягне за собою зміни до Угоди, що поставить під сумнів рішення про надання
гранту або порушить принцип рівного ставлення до заявників; «спрощена процедура затвердження»).]

1.

Прийнятні витрати

Грант може відшкодувати лише прийнятні витрати (і, де можливо, внески; див. статтю 6.2.F) ,
тобто витрати, що відповідають загальним і спеціальним умовам, викладеним у цій статті.
Таким чином, бенефіціари / афілійовані організації мають внести ТІЛЬКИ прийнятні витрати в
орієнтовний бюджет (див. статтю 5.4), а пізніше — у фінансову звітність (див. статтю 21). Якщо
буде задекларовано невиправдані витрати, їх буде відхилено.
Стаття 6.1 перелічує загальні умови прийнятності для кожної форми фінансування(фактичні
витрати, питомі, за єдиною ставкою, за фіксованою ставкою, витрати відповідно до звичайної
практики обліку витрат, фінансування, не пов’язане з витратами); стаття 6.2 стосується
конкретних умов прийнятності для кожної бюджетної категорії.
Прийнятність витрат НЕ така, як прийнятність бенефіціара/діяльності. Останніх зазвичай
перевіряють по вертикалі (до підписання ГУ / внесення в неї поправок), щоб переконатися, що для
отримання гранту відбираються лише бенефіціари / види діяльності, які мають на це право. Втрата
бенефіціаром /діяльністю прийнятності під час поточного гранту зазвичай призводить до припинення або
зміни статусу (див. статті 32 та 39); витрати автоматично стають неприйнятними з дати втрати
прийнятності.

2.

Загальні умови прийнятності для фактичних витрат

Щоб бути прийнятними, фактичні витрати повинні бути:
-

фактично понесеними бенефіціаром / афілійованою організацією, тобто:
-

справжніми, а не
вирахуваними та

очікуваними,

передбаченими
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остаточно та насправді понесеними бенефіціаром / афілійованою організацією (а
не будь-якою іншою організацією)

понесеними впродовж діяльності, тобто породжувальна подія, яка викликає витрати,
має відбутися під час проведення діяльності (див. статтю 4 та Опис, пункт 1).
Якщо за витрати виставляють рахунок-фактуру або оплачують їх після дати закінчення,
вони є прийнятними лише в тому разі, якщо борг існував уже протягом проведення
діяльності (і має документальне підтвердженням), а остаточна вартість відома на
момент складання остаточного звіту.
Приклад: За витрати на послуги чи обладнання, які надають бенефіціару, можуть виставити
рахунок-фактуру та оплатити їх після дати закінчення діяльності, якщо бенефіціар
використовував послуги чи обладнання протягом проведення діяльності. Навпаки, витрати
на послуги чи обладнання, які поставляють після закінчення діяльності (або після
припинення дії ГУ), не є прийнятними.

-

внесеними як прийнятні витрати в орієнтовний бюджет, відповідно до бюджетної
категорії (див. Додаток 2)
Цю вимогу на практиці автоматично забезпечує ІТ-система, оскільки фінансова
звітність відображає бюджетні категорії, доступні для орієнтовного бюджету. Єдине, на
що вам слід звернути увагу, це на те, чи всі спеціальні категорії витрат (видимі в
очікуваному бюджеті та фінансовій звітності програми) справді відповідають умовам
конкретного запиту на подання заявок, на який ви подали заявку (див. умови запиту).
Якщо ні, ви повинні залишити ці стовпці порожніми та НЕ вводити ніяких витрат (вони
не відповідають вимогам, і їх буде відхилено).
Ця вимога також не впливає на гнучкість бюджету; витрати можуть бути передані між
бенефіціарами та прийнятними бюджетними категоріями без внесення поправок до
Грантової угоди за умов, викладених у статті 5.5.

-

пов’язаними з діяльністю та потрібними для її реалізації, як описано в Додатку 1,
тобто для досягнення цілей діяльності
Грант не може бути використано для фінансування інших видів діяльності, окрім
затверджених органом, що надає грант.

-

ідентифікованими та перевіреними, тобто надходити безпосередньо з рахунків
бенефіціара / афілійованої організації, безпосередньо узгоджуватися з ними та бути
підтвердженими документацією
Записи та підтверджувальні документи повинні відображати фактичні витрати на
роботу, тобто те, що було фактично оплачено та записано у звітах про прибутки та
збитки бенефіціара (див. статтю 20).
Витрати слід розраховувати відповідно до чинних правил бухгалтерського обліку
країни, у якій зареєстровано бенефіціара, і відповідно до звичайної практики обліку
витрат бенефіціара.
Приклад: Якщо бенефіціар завжди стягує певну витрату як непряму витрату, він повинен це
робити також для грантів ЄС і Євратому, та не повинен стягувати її як пряму витрату.

Майте на увазі, що звичайну практику обліку витрат НЕ можна використовувати як
виправдання для недотримання інших положень Грантової угоди. Ви повинні привести
свою звичну практику обліку витрат у відповідність до Грантової угоди (наприклад,
умови розрахунку витрат на персонал; умови нарахування амортизаційних витрат
тощо).
-

відповідати чинним національним законам про податки, працю та соціальне
забезпечення

та
-

розумними, виправданими та повинні відповідати принципам надійного
фінансового управління, зокрема щодо економності та ефективності (тобто
дотримуватися належних практик господарювання під час витрачання державних
грошей і не бути надмірними).
«Економність» означає мінімізацію витрат ресурсів, які використовують для діяльності
(внеску), водночас максимізуючи якість; «ефективність» — це зв’язок між
результатами та ресурсами, що використовуються для їх виробництва.

Загальна інформація > Стаття 6.1. Загальні умови прийнятності

26

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Приклади:
1. Бенефіціар НЕ може збільшувати винагороду свого персоналу, удосконалювати свою політику з
питань організації поїздок або правила закупівель за рахунок грантової підтримки.
2. Представницькі витрати (включно з подарунками, спеціальним харчуванням і вечерями) зазвичай
неприйнятні.
3. Необов’язкові чайові неприйнятні. Натомість у деяких країнах ресторанний рахунок-фактура
містить певну обов’язкову суму як плату за «обслуговування». У цьому разі суму можуть вважати
прийнятною, якщо виконуються інші умови прийнятності.

Конкретні випадки (фактичні витрати):
Витрати, пов’язані з підготуванням, поданням та обговоренням заявок — не можуть бути
задекларовані прийнятними для діяльності (вони виникають до її початку).
Витрати, пов’язані з підготуванням проєкту угоди про консорціум — неприйнятні,
оскільки угоду про консорціум слід підписати до початку діяльності. Однак витрати, пов’язані з
оновленням угоди про консорціум, є прийнятними, якщо їх понесено під час проведення
діяльності та вони відповідають загальним і конкретним умовам прийнятності, зокрема потрібним
для реалізації діяльності.
Витрати на відрядження для стартової наради — навіть якщо перший етап поїздки
відбувається до дати початку діяльності (наприклад, за день до стартової наради), витрати
можуть бути прийнятними, якщо нараду проводять під час виконання діяльності. Те саме
стосується останнього етапу поїздки після завершення діяльності.
Витрати на звітування наприкінці діяльності — витрати, пов’язані зі складанням і поданням
остаточного звіту, є прийнятними, навіть якщо їх понесено після виконання діяльності.
Ці витрати охоплюють вартість сертифікатів фінансової звітності (СФЗ), передбачених
Грантовою угодою, і вартість участі в огляді проєкту, який проводить орган, що надає грант,
перед поданням остаточного звіту. Сюди також можуть входити витрати на персонал, потрібні
для підготування остаточного звіту. Однак вони НЕ можуть охоплювати будь-які інші цільові
заходи, передбачені в Додатку 1 і здійснені після дати закінчення діяльності.
Витрати на участь інвалідів (наприклад, витрати на перекладачів жестової мови, потрібних
для заходів розповсюдження, організованих у межах діяльності) — прийнятні, якщо вони
відповідають загальним і спеціальним умовам прийнятності, переліченим у статтях 6.1 та 6.2.
Бенефіціари повинні вести облік (див. статтю 20), щоб довести в разі аудиторської перевірки,
вивірити чи переглянути фактичні понесені витрати та те, що вони були потрібні для виконання
діяльності.

3. Загальні умови прийнятності питомих витрат
Щоб бути прийнятними, питомі витрати або внески повинні бути:
-

обчислені шляхом множення кількості фактичних одиниць, використаних для виконання
робіт(наприклад, кількість годин, витрачених на діяльність, кількість проведених тестів
тощо) або вироблених у сумі (у розрахунку на одиницю)

-

кількість одиниць має бути потрібною для діяльності

-

одиниці повинні бути використані або виготовлені під час виконання діяльності

та
-

бенефіціари повинні мати можливість продемонструвати
задекларованих одиниць і проведенням діяльності.

зв’язок

між

кількістю

Записи та підтверджувальні документи повинні показувати, що кількість задекларованих
одиниць справді використовували для діяльності (див. статтю 20). Фактичні витрати на роботу
не мають значення.
Конкретні випадки (питомі витрати):
Витрати, декларовані на основі звичайної практики обліку витрат — якщо це
передбачено Грантовою угодою (наприклад, середні витрати на персонал у ГЄ, ПЦЄ та ІОЄ, а
також товари та послуги з внутрішньою фактурою в ГЄ та ПЦЄ), питомі витрати не
використовуватимуть методологію, установлену органом, що надає грант, але їх слід
розраховувати, використовуючи звичайну практику обліку витрат бенефіціара / афілійованої
організації. У цьому разі: суму за одиницю не буде зафіксовано в Додатку 2а до Грантової угоди.
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4. Загальні умови прийнятності витрат за єдиною ставкою
Щоб вважатися прийнятними, витрати або внески за єдиною ставкою повинні бути:
-

обчисленими з застосуванням єдиної ставки до певних витрат (чи то фактичних,
питомих витрат, чи за фіксованою ставкою).
Приклад 1 (єдина ставка 7 % для непрямих витрат — більшість програм):
1. Бенефіціар виконує діяльність і використовує щоденну ставку 240 євро на витрати на
персонал. Бенефіціар декларує прийнятними 40 днів витрат на персонал + 1400 євро на інші
товари, роботи та послуги + 1500 євро на субпідряд протягом першого звітного періоду.
Прийнятні прямі витрати: (240 × 40 = 9600) + 1400 + 1500 = 12 500
Прийнятні непрямі витрати: фіксована ставка 7 % з 12 500 = 875 євро
Загальні прийнятні витрати: 12 500 + 875 = 13 375 євро.
Ставка фінансування 70 % = 9362,50 євро.
Приклад 2 (єдина ставка для непрямих витрат 25 % — ГЄ):
Бенефіціар виконує інноваційну діяльність і використовує щоденну ставку в розмірі 240 євро
на витрати на персонал. Бенефіціар декларує прийнятними 40 днів витрат на персонал + 1400
євро на інші товари та послуги + 1500 євро на субпідряд протягом першого звітного періоду.
Прийнятні прямі витрати: (240 × 40 = 9600) + 1400 + 1500 = 12 500
Прийнятні непрямі витрати: єдина ставка 25 % з 9600 + 1400 (не 1500 для субпідряду,
оскільки єдину ставку не застосовують до цієї конкретної категорії витрат) = 2750 євро
Загальні прийнятні витрати: 12 500 + 2750 = 15 250 євро
Ставка фінансування 70 % = 10 675 євро.

Записи та підтверджувальні документи повинні показувати, що витрати, до яких застосовується
єдина ставка, є прийнятними (див. статтю 20). Фактичні непрямі витрати не мають значення.

5. Загальні умови прийнятності витрат за фіксованою ставкою
Щоб бути прийнятними:
-

витрати або внески за фіксованою ставкою повинні відповідати сумі витрат за фіксованою
ставкою, зазначеній у Додатку 2,

-

роботу має бути виконано відповідно до Додатку 1 Грантової угоди

-

виробіток або результат, що ініціює виплату за фіксованою ставкою, повинен був бути
досягнутий під час виконання діяльності.

Записи та підтверджувальні документи повинні показувати, що цільові завдання було виконано,
як описано в Додатку 1. Фактичні витрати на роботу не мають значення.

6. Фінансування, не пов’язане з витратами
Щоб бути прийнятним:
-

результати має бути досягнуто або умови має бути виконано, як описано в Додатку 1
до Грантової угоди, під час виконання діяльності.
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6. Умови для прийнятних безоплатних внесків у натуральній формі (ГЄ)
Якщо це прийнятно згідно з вимогами Грантової угоди (тільки для ГЄ), бенефіціари / афілійовані
організації можуть стягувати витрати за внески в натуральній формі, зроблені безоплатно.
Що це? Це витрати, що виникають у третьої сторони у зв’язку з ресурсами, які вона безоплатно
вносить для виконання діяльності (тобто надає безоплатно для використання проєктом).
Їх слід декларувати за бюджетною категорією, яку бенефіціар використав би, якби це були
його власні витрати (наприклад, «Витрати на персонал для осіб, що працюють за договором
підряду», «Витрати на обладнання», «Витрати на інші товари, роботи та послуги» тощо), як
фактичну або питому витрату, залежно від правил бюджетної категорії.
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Приклад: Витрати на амортизацію обладнання, внесеного безоплатно, повинні бути задекларовані в
бюджетній категорії D.2 «Обладнання» (стаття 6.2.C.2).

Крім загальних і специфічних умов прийнятності використовуваної бюджетної категорії (див.
статтю 6.1 і 6.2), вони повинні обмежуватися прямими витратами, понесеними третьою
стороною.
Приклад: Особу, яка не отримує заробітну плату і є (спів)власником МСП, це МСП (третя сторона)
відправляє до бенефіціара. Прямі витрати, понесені МСП, можуть бути задекларовані через питомі
витрати власника МСП (денна ставка) (див. статтю 6.2.A.4)

Крім того, внески в натуральній формі та третю сторона, що їх робить, слід зазначити в Додатку
1 (допускається спрощена процедура затвердження; див. нижче).
Конкретні випадки (прийнятні внески в натуральній формі):
Спрощена процедура затвердження (нові внески) — Якщо потреба внеску в натуральній
формі не була відома під час підписання ГУ, координатор повинен подати запит на внесення
поправки до ГУ, щоб внести її в Додаток 1 (див. статтю 39), або позначити її у періодичному звіті
(спрощена процедура затвердження; докладніше див. статтю 6.1).Однак в останньому разі ви
ризикуєте тим, що орган, що надає грант, може не схвалити новий внесок і відхилити витрати.
Виставлення внутрішніх рахунків за товари та послуги (ГЄ, ПЦЄ) — Для ГЄ та ПЦЄ, орган,
що надає грант, також може прийняти витрати, щодо яких у сторонній організації виставлено
внутрішні рахунки. У цьому разі їх має бути задекларовано згідно з D.2 «Товари та послуги з
внутрішнім рахунком-фактурою (див. статтю 6.2.D.2). У цьому контексті застосовують правила
виставлення внутрішніх рахунків (наприклад, непрямі (фактичні) витрати третьої сторони
можуть бути внесені, залежно від звичайної практики обліку витрат третьої сторони під час
розрахунку її питомих витрат за товари та послуги з внутрішнім рахунком-фактурою).
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6.2 Конкретні умови прийнятності
6.2 Конкретні умови прийнятності для всіх бюджетних категорій
Для всіх бюджетних категорій конкретні умови прийнятності такі:

Прямi витрати

1.

Прямі витрати — це специфічні витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням діяльності, і тому
їх можна безпосередньо зарахувати.
Це:
-

або витрати, повністю спричинені заходами діяльності

-

або витрати, які повною мірою спричинила діяльність кількох заходів (проєктів),
віднесення яких до однієї діяльності можна було безпосередньо встановити, що та було
зроблено (тобто не було опосередковано віднесено за допомогою ключа розподілу,
витратного складника або проксі).

Бенефіціари повинні мати змогу продемонструвати (з записами та підтверджувальними
доказами) зв’язок з діяльністю.

2.

Непрямі витрати

Непрямі витрати — це витрати, які не можна визначити як конкретні витрати, безпосередньо
пов’язані з виконанням діяльності.
На практиці це витрати, зв’язок яких з діяльністю НЕ може бути (або не було) безпосередньо
встановлено, а лише за допомогою витратного складника або проксі (тобто параметрів, які
розподіляють загальні непрямі витрати (накладні витрати) між різними видами діяльності
бенефіціара).
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Прямі витрати
Загальна інформація > Стаття 6.2.A. Витрати на персонал

А. Витрати на персонал (усі програми)
А. Витрати на персонал
[ВАРІАНТ 1 для програм без витрат на персонал (неприйнятних):
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з витратами на персонал (стандарт):

1. Витрати на персонал (А.): Види витрат — Форми — Умови прийнятності
— Розрахунок
Що це? Якщо це прийнятно згідно з вимогами Грантової угоди (усі програми), бенефіціари /
афілійовані організації можуть, залежно від застосованих варіантів, стягувати «витрати на
персонал».
Ця бюджетна категорія охоплює такі підкатегорії:
-

Витрати на працівників (або їх еквівалент) (див. статтю 6.2.A.1)

-

Витрати на фізичних осіб, які працюють напряму за договором підряду, і на персонал,
наданий третьою стороною за договором підряду за оплату (див. статтю 6.2.A.2 і 6.2.A.3)

-

Витрати на власників МСП, які не отримують заробітну плату, і на бенефіціарів — фізичних
осіб, які не отримують заробітну плату (див. статтю 6.2.A.4)

-

Витрати на волонтерів (див. статтю 6.2.A.5)

-

Інші витрати на персонал (див. статтю 6.2.A.6).
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А.1 Працівники (усі програми, крім ПЄР ЄСС, ПМ, FISC)
А.1 Витрати на працівників (або їх еквівалент) є прийнятними як витрати на персонал, якщо вони відповідають
загальним умовам прийнятності та пов’язані з персоналом, який працює на бенефіціара за трудовим договором
(або еквівалентним актом про призначення) і якому доручено виконувати діяльність.
Вони повинні обмежуватися заробітною платою [додатковий ВАРІАНТ для програм з відпусткою по догляду за
дитиною: (включно з чистими виплатами під час відпустки по догляду за дитиною)], внесками на соціальне
страхування, податками та іншими витратами, пов’язаними з винагородою, якщо вони випливають з національного
законодавства або трудового договору (або еквівалентного акта про призначення) і розраховуються на основі
фактично понесених витрат відповідно до такого методу:
{денна ставка для особи,
помножена на
кількість еквівалентів робочого дня, які пішли на виконання діяльності (округлення вгору або вниз до
найближчого пів дня)}.
Добову норму потрібно розраховувати так:
{річні витрати на персонал на особу,
поділені на
215}
Кількість еквівалентів днів, задекларованих для особи, слід ідентифікувати та перевіряти (див. статтю 20).
[додатковий ВАРІАНТ для програм з відпусткою по догляду за дитиною: Фактичний час, витрачений особою,
призначеною для діяльності, на відпустку по догляду за дитиною можна відняти з 215 днів, зазначених у
вищенаведеній формулі.]
Загальна кількість еквівалентів днів, заявлених у грантах ЄС, для людини протягом року не може бути більшою за
215 [додатковий ВАРІАНТ для програм з відпусткою по догляду за дитиною: мінус час, витрачений на відпустку
по догляду за дитиною (якщо така є)].
[ВАРІАНТ А для програм зі стандартними правилами додаткових платежів: Витрати на персонал також можуть
передбачати додаткові виплати за персонал, призначений виконувати діяльність (включно з виплатами на підставі
додаткових підрядів, незалежно від їхнього характеру), якщо:
- це частина звичайної практики винагороди бенефіціара та оплачується послідовно, коли потрібна однакова
робота або досвід
- критерії, якими послуговуються для розрахунку додаткових виплат, є об’єктивними та зазвичай
застосовуються бенефіціаром, незалежно від джерела фінансування, що використовується.]
[ВАРІАНТ Б для програм з додатковими виплатами за проєктами:
Для персоналу, який отримує додаткові виплати за роботу над проєктами (винагорода за проєкт), витрати на
персонал повинні розраховуватися за ставкою, яка:
- відповідає фактичним витратам на винагороду, сплаченим бенефіціаром за час, упродовж якого особа
виконувала діяльність протягом звітного періоду
- не перевищує витрат на винагороду, сплачених бенефіціаром за роботу в подібних проєктах, що
фінансуються за національними схемами («посилання на національні проєкти»)
- визначається на основі об’єктивних критеріїв, що дають змогу визначити суму, на яку особа має право
та
- відображає звичайну практику бенефіціара виплачувати послідовно премії або додаткові виплати за роботу
в проєктах, що фінансуються за національними схемами.
Посилання на національні проєкти — це винагорода, визначена національним законодавством, колективним
трудовим договором або письмовими внутрішніми правилами бенефіціара, застосовними до роботи в проєктах, що
фінансуються за національними схемами.
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Якщо такого національного законодавства, колективного трудового договору чи письмових внутрішніх правил
немає, або якщо винагорода за проєкт не ґрунтується на об’єктивних критеріях, посиланням на національний
проєкт буде середня винагорода особи за останній повний календарний рік, на яку поширюється звітний період,
без урахування винагороди, виплаченої за роботу в межах діяльності ЄС.]
[додатковий ВАРІАНТ для програм із середніми витратами на персонал: Якщо бенефіціар використовує середні
витрати на персонал (питома витрата відповідно до звичайної практики обліку витрат), витрати на персонал
повинні відповідати загальним умовам прийнятності таких питомих витрат, а денну ставку потрібно розрахувати:

-

використовуючи фактичні витрати на персонал, записані на рахунках бенефіціара, і викреслюючи будь-які
витрати, які є неприйнятними або які вже внесено до інших бюджетних категорій; фактичні витрати на
персонал може бути скориговано на основі передбачених бюджетом або очікуваних елементів, якщо вони
мають значення для розрахунку витрат на персонал, є обґрунтованими та відповідають об’єктивній та
перевіреній інформації

та

-

відповідно до звичайної практики обліку витрат, яка застосовується послідовно, на основі об’єктивних
критеріїв, незалежно від джерела фінансування.]

2.
Працівники або еквівалент (А.1): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
2.1.1 Що це? Якщо це прийнятно згідно з вимогами Грантової угоди (усі програми, крім ПЄР
ЄСС, ПМ, FISC), бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати «витрати на працівників
або їх еквівалент».
Ця бюджетна категорія покриває витрати на працівників або їх еквівалент, які працювали в
межах діяльності, тобто осіб, які працюють у бенефіціара на підставі трудового договору або
еквівалентного акта про призначення.
«Еквівалентний акт про призначення» означає акти про призначення державних службовців
(які не підписують трудових договорів, але отримують офіційні призначення на свої посади).
ТІЛЬКИ витрати на персонал, призначений виконувати діяльність (тобто працювати над проєктом
згідно з внутрішніми письмовими інструкціями, організаційною схемою чи іншим задокументованим
управлінським рішенням), можуть бути прийнятними. Місячна декларація про відпрацьовані дні в
проєкті, правильно підписана (див. статтю 20), або достовірні записи часу зазвичай є достатнім
доказом причетності до діяльності, якщо немає інших суперечливих доказів (наприклад, у
трудовому договорі вказано, що особу прийняли на роботу над іншим проєктом)
Що цим не є? Витрати на осіб, які працюють на бенефіціара, але НЕ за трудовим договором
або еквiвалентним актом про призначення (наприклад, персонал, наданий агентством
тимчасової зайнятості; персонал, що працює за договором підряду; самозайняті особи, які мають
прямий договір підряду з бенефіціаром).
Персонал, наданий агентством тимчасової зайнятості — контракт з агентством
тимчасової зайнятості кваліфікується зазвичай як придбання послуг (якщо агентство
тимчасової зайнятості не виконує безпосередньо якесь завдання діяльності: у цьому разі
це вважатимуть субпідрядом). Хоча НЕ прийнятні як витрати на персонал, витрати можуть
стягуватися за іншими бюджетними категоріями (наприклад, Б. «Субпідряд» або С.3 «Інші
товари, роботи та послуги»), якщо вони відповідають умовам прийнятності (наприклад,
найкраще співвідношення ціни і якості та відсутність конфлікту інтересів; див. статті 6.2.B
і 6.2.C)

2.1.2 Витрати на працівників (або їх еквівалент) має бути задекларовано як:
-

фактичні витрати на персонал (стандартний випадок)
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або

-

питомі витрати відповідно до звичайної практики обліку витрат («середні витрати на
персонал»; якщо в Грантовій угоді застосовується цей варіант; тільки ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ).

2.1.3 Витрати

на
прийнятності :

-

працівників

(або

їх

еквівалент)

повинні

відповідати

таким

умовам

виконувати загальні умови, щоб витрати були прийнятними (тобто бути понесеними під
час виконання діяльності, потрібними тощо; див. статтю 6.1(a) і (b))

та

-

виплачуватись відповідно до національного законодавства, колективного трудового
договору та договору наймання / еквівалентного акта про призначення.

Зазвичай для кожної зацікавленої особи ви можете вносити наступне:

-

фіксовану заробітну плату

-

фіксовані доповнення, якщо це безумовні права для особи (наприклад, допомога на сім’ю,
визначена національним законодавством, внески до додаткового пенсійного плану,
зазначені в колективному трудовому договорі)

-

змінні доповнення, наприклад бонуси, якщо:

-

їх виплачують на основі об’єктивних умов, які викладено, принаймні, у внутрішніх
правилах бенефіціара

-

їх виплачують послідовно й,

-

у відповідних випадках, за умови дотримання спеціальних умов отримання
додаткових виплат (див. конкретні випадки нижче)

-

внески на соціальне страхування (обов’язкові внески роботодавця та працівника)

-

податки, пов’язані з винагородою (наприклад, утримання податку на прибуток)

-

інші витрати та виплати, пов’язані з винагородою, якщо їх обґрунтовано та зареєстровано
як витрати на персонал відповідно до звичайної практики винагороди бенефіціара
(наприклад, пільги в натуральній формі, наприклад, службовий автомобіль, наданий для
особистого користування, чи ваучери на обід).

Ви НЕ можете вносити:

-

будь-яку частину винагороди, яка не була для вас фактичною витратою (наприклад,
заробітна плата, що відшкодовується за схемою соціального страхування або приватним
страхуванням у разі тривалої відпустки через хворобу або відпустки через вагітність і
пологи)

-

виплату дивідендів працівникам (розподіл прибутку у формі дивідендів)

-

змінні доповнення на основі комерційних цілей або цілей залучення коштів (тому що їх не
було понесено у зв’язку з виконанням діяльності та вони не були потрібні для її реалізації)

-

довільні бонуси (тобто бонуси, які не виплачуються на основі об’єктивних умов 3,
викладених принаймні у внутрішніх правилах бенефіціара, або бонуси, які не
виплачуються послідовно)

3

«Об’єктивні умови» означає умови, які дають змогу визначити, хто (наприклад, яка категорія
працівників) отримуватиме, скільки (наприклад, 5 євро за годину, 10 % додаткової заробітної плати за
кожен місяць повної віддачі), у яких випадках (наприклад, час, пропрацьований провідним дослідником
у спільних проєктах; неупереджена та прозора процедура оцінки ефективності).
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бонуси, які залежать від наявності бюджету на конкретному проєкті (наприклад,
виплачуються лише за наявності залишків коштів у бюджеті проєкту).

2.1.4 Розрахунок витрат на персонал
Ви повинні розрахувати свої витрати на персонал для цієї діяльності так:

Витрати
на
персонал

Денна
норма
євро/день

Дні, що
пішли на
виконання
діяльності

Ви повинні зробити ці розрахунки в кінці звітного періоду (ЗП) для кожної особи, яка виконувала
діяльність, включно з особами, які працювали виключно над нею. Ви повинні зробити цей
розрахунок стільки разів, скільки разів застосовують щоденні тарифи на особу за звітний період
(тобто за кожен календарний рік, охоплений звітним періодом).
Для покриття конкретних випадків або конкретних випадків програми ЄС, може знадобитися
конкретна адаптація, залежно від застосовних варіантів у Грантовій угоді. Отже, ви повинні перевірити в
Описі своєї Грантової угоди, які до неї застосовують конкретні варіанти, якщо такі є, а потім вибрати
правильний спосіб розрахунку щоденної ставки для ваших співробітників.

Щодо розрахунку денної ставки:
Існує один стандартний метод розрахунку денної ставки фактичних витрат (найпоширеніший
випадок; нове на 2021–2027 рр.).
Крок 1. Розрахуйте денну ставку за календарний рік у звітному періоді (з січня по грудень):
{фактичні річні витрати на персонал для особи,
поділені на
215}.
Крок 2. Крім того, якщо звітний період не узгоджується з календарним роком, для місяців у
кожному (неповному) календарному році у звітному періоді обчислюють окрему денну ставку в
такий спосіб:
{фактичні витрати на персонал особи, понесені за ці місяці,
поділені на
{(215/12) (місяці) × кількість місяців календарного року, які припадають на звітний
період}}
Приклад: Ви хочете задекларувати витрати на працівницю, пані Y, яка працює повний робочий день,
виконуючи діяльність, у звітному періоді 1. Звітний період 1 триває з 01.09.2021 до 31.03.2023. Вам
доведеться розрахувати денну норму за кожен календарний рік у звітному періоді та помножити її на
кількість днів, коли пані Y виконувала діяльність. 2021 року лише період з вересня по грудень 2021
року перебував у звітному періоді, а 2023 року — лише період з січня по березень. Для 2022 року
враховується повний календарний рік. Сума, яку ви можете задекларувати за період 1, — це сума
окремих розрахунків, які ви робили протягом трьох років:
2021 р.: Після врахування всіх прийнятних елементів (зарплата плюс соціальні внески та податки
тощо), бенефіціар 2021 року стягує загальну суму 30 000 євро як витрати на пані Ю. Щоденна ставка
для 2021 року становитиме: 30 000 євро / 215 = 139,54 євро. Тоді денну норму буде помножено на
кількість днів, що пішли на виконання діяльності. Оскільки пані Y працює повний робочий день,
виконуючи діяльність, прийнятна сума становитиме 139,54 євро × 71,5 еквівалента дня = 9977,11
євро прийнятних витрат на персонал 2021 року (примітка: для пані Y 2021 року можна задекларувати
максимум 71,5 днів (215 / 12 × 4, округлено до найближчого пів дня) роботи, оскільки діяльність
розпочалася 01.09.2021, що залишило лише чотири місяці для виконання діяльності цього року, див.
статтю 20).
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2022 р.: Після підвищення заробітної плати прийнятні витрати на персонал для пані Y 2021 року
становлять 31 000 євро ((31 000 / 215) × 215 еквівалентів робочого дня, що пішли на виконання
діяльності) після того, як вона відпрацювала 215 еквівалентів робочого дня (= повний робочий день),
виконуючи діяльність упродовж року.
2023 р.: Протягом трьох місяців між 01.01.2023 і 31.03.2023 максимальна кількість задекларованих
днів протягом цього періоду становитиме 54 (215 / 12 × 3). На момент звітності передбачається, що
загальні витрати на пані Y 2023 року становитимуть 31 500 після збільшення соціальних внесків за
рік. Тому денна ставка складе 31 500 євро / 215 євро = 146,51 євро, потім помножена на кількість
можливих еквівалентів робочого дня, тобто 146,51 євро на 54 еквіваленти робочого дня для повної
зайнятості, що призведе до прийнятних витрат на персонал 7911,68 євро.
Примітка: якщо звітний період закінчиться, наприклад, 15 березня, а не останнього дня місяця,
розрахунок буде таким: фактичні витрати на персонал, понесені для особи між 01.01.2023 і
15.03.2023 розділені на ((215 / 12) × (2 місяці + (15 днів / 31 день березня)) = (215 / 12) × (2 +
0,48) = (215 / 12 × 2,48) = 17,92 × 2,48 = 44,44 дня
За звітний період з 01.09.2021 по 31.03.2023 бенефіціар міг відповідно задекларувати (для пані Y)
прийнятні витрати на персонал у розмірі 48 888,79 євро.

Фактичними витратами на персонал особи, понесеними за ці місяці, будуть витрати, записані у
ваших статутних рахунках. Якщо частина річної винагороди формується протягом періоду, що
перевищує місяць (наприклад, тринадцята зарплата, різдвяна виплата, збільшення зарплати
заднім числом), цю винагороду буде враховано для розрахунку денної ставки лише тоді, коли її
буде записано в статутних рахунках.
Приклад:
1. Щомісяця ви відображаєте в рахунках на пропорційній основі суми, рівнозначні 13-й заробітній
платі, як борг перед працівниками. У цьому разі витрати на персонал щомісяця становитимуть місячну
заробітну плату плюс пропорційну 13-ту заробітну плату, відображену в рахунках.
2. ваша компанія щороку платить 13-ту заробітну плату 15 липня. Ви відображаєте 13-ту заробітну
плату в рахунках лише після виплати (не записуєте цю пропорційну частку щомісяця). Ви можете
внести 13-ту заробітну плату в розрахунок денної ставки, лише якщо звітний період закінчується
після липня (тобто після того, як ви відобразили платіж у розмірі 13-ї заробітної плати в рахунках).

Витрати на персонал також можуть передбачати додаткові виплати за персонал, призначений
виконувати діяльність (включно з виплатами на підставі додаткових підрядів, незалежно від
їхнього характеру), якщо:

-

це частина звичайної практики винагороди бенефіціара та виплачується послідовно, коли
потрібна однакова робота або досвід

-

критерії, які використовуються для розрахунку додаткових виплат, об’єктивні та зазвичай
застосовуються бенефіціаром, незалежно від використовуваного джерела фінансування.

Щодо кількості днів, які пішли на виконання діяльності:
Це сума днів, фактично витрачена на діяльність, округлена до найближчого пів дня та
відображена в щомісячних деклараціях або у вашій системі запису часу (якщо у вас є надійна
система запису часу, де ви записуєте, принаймні, увесь фактичний час, що пішов на виконання
діяльності). Докладніше про декларації та про те, як визначити кількість днів, що пішли на
виконання діяльності, див. пояснення в статті 20.
Дні дистанційної роботи приймають, якщо:

-

бенефіціар має чіткі правила, що дозволяють працювати на відстані, та

-

дні, відпрацьовані на дистанційній роботі, відповідали цим правилам (наприклад: не
перевищували максимальної кількості днів роботи на відстані, дозволених правилами
бенефіціара).

Конкретні випадки (витрати на працівників або еквівалента (А.1)):
Відшкодування після закінчення строку дії підряду — оскільки право на компенсацію після
закінчення строку дії підряду найчастіше формується протягом періоду часу, довшого за
календарний рік, ви можете стягнути компенсацію у звітному періоді, у якому закінчується
підряд працівника. Однак вам доведеться це зробити поза розрахунком денної ставки (тобто
окремо та поверх витрат на персонал, задекларованих на основі денної ставки), І ви можете
стягнути лише ту частину відшкодування, яка відповідає часу, витраченому особою на діяльність
(тобто пропорційно загальному часу, протягом якого було сформовано право).
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Приклад: Підряд працівника розраховано на період з 1 червня 2018 року по 31 травня 2022 року.
Працівник мав право на виплату відшкодування після закінчення строку дії підряду в розмірі 4000
євро. Працівник виконував діяльність для ЄС 15 днів 2021 року та 30 днів 2022 року. Частина
відшкодування, яку може бути стягнуто за діяльність у звітному періоді, що закінчується після 31
травня 2022 року, становитиме:
(4000 / (4 роки × 215 днів на рік)) × (15 днів, відпрацьованих 2021 року + 30 днів 2022 року) =
(4000 / 860) × 45 = 209,30 євро

Працівники, які працюють неповний робочий день або не працюють у бенефіціара
протягом повного календарного року — у формулах щоденних тарифів 215 — це кількість
днів, що застосовуються до працівників, зайнятих повний робочий день протягом повного
календарного року.Якщо працівник був працевлаштований на умовах неповного робочого часу
та/або не протягом усього календарного року, ви повинні замість цього використовувати
відповідну пропорцію 215. Ця пропорція також буде максимальною кількістю відпрацьованих
днів, які ви зможете стягнути з грантів ЄС цього календарного року (див. Максимальна кількість
днів)
Приклад: Пані Y — нова співробітниця компанії. Її трудовий договір розрахований на 50%-ву неповну
зайнятість. Строк дії договору почався 01.10.2021. Щоденна ставка для пані Ю. 2021 року складе:
Щорічні витрати на персонал за пані Y (оскільки вона нова в компанії, це будуть витрати на персонал,
понесені за неї з жовтня по грудень),
поділені на
((215 / 12 місяців) × 3 місяці — жовтень, листопад, грудень —) × 0,5 — неповна зайнятість —)

Відпустка по догляду за дитиною — не прийнятна, окрім як у ГЄ, де дні відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами протягом календарного року можуть бути вирахувані з 215 днів для
розрахунку денних ставок. Однак НЕ можна вираховувати будь-які інші відпустки або
відсутності, зокрема тривалі відпустки через хворобу, відпустку для грудного вигодовування та
відпустку для догляду за хворою дитиною.
Додаткові виплати за проєктами (ГЄ) — якщо це передбачено Грантовою угодою,
бенефіціари можуть стягувати додаткові виплати на основі проєктів для персоналу,
призначеного виконувати діяльність. Докладнішу інформацію див. нижче у випадку 1В.
Середні витрати на персонал (питомі витрати) (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ) — якщо це передбачено
Грантовою угодою, бенефіціари можуть вибрати розрахунок денної ставки як питомі витрати
відповідно до звичайної практики обліку витрат. Докладнішу інформацію див. нижче у випадку
2.
Конкретні випадки програм ЄС:
Для деяких програм ЄС існують певні методи розрахунку денної ставки (див. конкретні
випадки нижче). Різні способи розрахунку денної ставки можна згрупувати залежно від
застосовних варіантів у вашій Грантовій угоді в такий спосіб:
Випадок 1: бенефіціари декларують витрати на персонал як фактичні витрати
Випадок 1А: працівники, винагорода яких фіксована (тобто однакова винагорода,
незалежно від того, чи залучено їх до конкретних проєктів чи ні) — стандартний
випадок, див. вище
Випадок 1В: працівники, винагорода яких збільшується за рахунок додаткових
виплат залежно від того, чи працюють вони в конкретних проєктах (винагорода за
проект, див. нижче)
Випадок 2: бенефіціари декларують витрати на персонал як питомі витрати відповідно до їхньої
звичайної практики обліку витрат (середні витрати на персонал, див. нижче)
Оплата за проєктом (випадок 1В; фактичні витрати) (ГЄ)
Для працівників (або їх еквівалента), рівень оплати праці яких (денна ставка, погодинна ставка)
збільшується, коли та тому, що вони працюють у проєктах (ЄС, національних чи інших), денну
ставку має бути розраховано, як описано в цьому розділі.
Приклад: Працівник, який отримує бонус або новий підряд з вищим рівнем заробітної
плати за роботу в проєкті.
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Працівники, заробітна плата яких не збільшується під час роботи над проєктами, підпадають під
випадок 1А (а не випадок 1В); навіть тоді, коли:
-

трудовий договір було підписано безпосередньо для роботи над діяльністю, або

-

підряд, що охоплює виконання діяльності, є додатковим до основного підряду з працівником, але
має той самий рівень оплати праці, що й основний підряд (тобто та сама погодинна/денна ставка)
або

-

частину роботи в межах діяльності було виконано понаднормово, а понаднормові години
оплачуються за вищою ставкою, що випливає з національного законодавства, колективного
договору чи трудового договору, за умови, що така вища ставка не залежить від проєктів.

Працівник може перебувати у випадку 1В в один календарний рік та 1А в інший, оскільки змінилася
його схема оплати праці. Кожен календарний рік потрібно перевіряти, до якого випадку належить
винагорода особи.

Крок 1. Обчисліть денну ставку за діяльність:
{фактичні витрати особи на персонал на його роботу над діяльністю протягом
календарного року,
поділені на
дні, упродовж яких особа виконувала діяльність протягом календарного року}
Для розрахунку денної ставки за діяльність ви можете внести до складу витрат на персонал ті самі
елементи, що та у випадку 1 для денної ставки ПЛЮС усі виплачені вами бонуси, які були зумовлені участю
в діяльності (навіть якщо ці бонуси не ґрунтувалися на об’єктивних умовах).Бонуси, зумовлені участю
працівника в інших проєктах, слід відхилити.

Крок 2. Порівняйте денну ставку за діяльність з денною ставкою за національний проєкт, тобто
(теоретичною) денною ставкою, яку ви заплатили б людині за роботу над національними
проєктами відповідно до ваших звичних практик винагороди. Денна ставка, яку
використовуватимуть для фінансової звітності за грантами ЄС, буде нижчою з двох. Інакше
кажучи, якщо денна ставка за діяльність перевищує денну ставку за національний проєкт, вам
треба буде скористатися національною ставкою за цей календарний рік.

Ситуація може змінюватися з року в рік. Тому кожного календарного року вам треба перевіряти, до
якого випадку належить винагорода певної особи.

Ви повинні розрахувати (теоретичну) денну ставку за національний проєкт у такий спосіб:
{{щомісячні витрати на персонал на особу відповідно до винагороди, на яку ця особа мала
б право за роботу в національних проєктах,4
помножені на
12}
поділені на
215}
Винагороду, на яку особа мала б право за роботу в національних проєктах, має бути визначено:

-

або в нормативних вимогах (наприклад, національне законодавство або колективні
трудові договори)

-

4

або у ваших письмових внутрішніх правилах винагороди

Якби ця особа протягом повного місяця працювала в національних проєктах
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Національні проєкти слід розуміти у широкому сенсі, тобто всі види проєктів, що фінансуються за будьяким типом національної (державної чи приватної) схеми фінансування, включно з проєктами, спільно
фінансованими фондами ЄС, але керованими державами-членами (наприклад, регіональними фондами,
фондами сільського господарства та рибальства).
Проєкти з програм ЄС, якими безпосередньо керує Єврокомісія, виконавчі агентства ЄС або інші фінансові
органи (наприклад, «Горизонт Європа», LIFE, ЕРАЗМУС+, EU4Health тощо) не кваліфікуються як
національні проєкти в цьому контексті.

Якщо нормативні вимоги або ваші письмові внутрішні правила винагороди:

-

передбачають бонусний діапазон (наприклад, від 500 до 1000; від 10 % до 50 %) або
максимальну межу (наприклад, до 50) замість точної суми на день або на годину,
винагорода, на яку особа мала б право (денна ставка за національний проєкт), є
середньою винагородою, яку особа отримувала в попередньому календарному році 5 за
роботу в національних проєктах (див. далі нижче)

-

передбачають різні рівні винагороди залежно від категорії персоналу, винагорода, на яку
особа мала б право, є винагородою з категорії, до якої належить ця особа

-

передбачають різні рівні винагороди залежно від типу проєктів, що фінансуються
національно (та/або типу робіт у межах цих проєктів), винагорода, на яку особа мала б
право, — це та, що застосовується до типу проєкту (та/або роботи), які є найближчими до
діяльності

-

змінюються протягом календарного року, винагорода, на яку особа мала б право, — це
та, яку застосовували більшу частину цього календарного року.

Якщо немає нормативних вимог та у вас немає внутрішніх правил, що визначають об’єктивні
умови для встановлення денної ставки за національний проєкт, але ви можете
продемонструвати, що ваша звичайна практика — виплачувати бонуси за роботу в національних
проєктах, денна ставка за національний проєкт — це середнє значення винагороди, яку особа
отримала за попередній календарний рік6 за роботу в національних проєктах і яку розраховують
так:
{{загальні витрати на персонал особи за попередній календарний рік7
мінус
винагорода, виплачена за діяльність для ЄС }
поділені на
215 мінус дні, що пішли на виконання діяльності для ЄС}.
Якщо протягом попереднього календарного року особа працювала на бенефіціара лише в
проєктах ЄС, вам слід розрахувати денну ставку за національний проєкт, використовуючи
попередній рік.
Якщо ця особа — новий працівник, прийнятий на роботу цього календарного року, її денна
ставка за національний проєкт, розрахована за формулою вище, є тією, яка застосовується до
працівника, чия базова заробітна плата (заробітна плата без бонусів) найбільше відповідає
зарплаті особи.
Середні витрати на персонал (випадок 2; питомі витрати) (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ)
Для бенефіціарів, які послідовно розраховують середні тарифи для свого персоналу як частину
своєї системи аналітичного обліку витрат, денну ставку можна розрахувати відповідно до їхніх
середніх ставок за умови, що:

-

щоденна ставка розраховується з використанням фактичних витрат на персонал,
записаних у ваших рахунках, окрім будь-яких неприйнятних витрат або витрат, уже
внесених до інших бюджетних категорій (щоб не було подвійного фінансування тих самих
витрат)
Тому, можливо, вам доведеться змінити свою звичну методику, щоб усунути:
-

5

6

7

витрати, неприйнятні за Грантовою угодою

Попередній календарний рік
розрахували денну ставку за
Попередній календарний рік
розрахували денну ставку за
Попередній календарний рік
розрахували денну ставку за

означає календарний рік, що безпосередньо передує тому, для якого ви
діяльність
означає календарний рік, що безпосередньо передує тому, для якого ви
діяльність
означає календарний рік, що безпосередньо передує тому, для якого ви
діяльність
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Приклад: Денна ставка відповідно до звичної практики обліку витрат бенефіціара містить
податки, не пов’язані з винагородою. Ці податки не підлягають прийняттю, і їх має бути
скасовано під час розрахунку денних ставок для діяльності.

-

витрати, які вже внесено до інших бюджетних категорій
Приклад: Бенефіціари, практики обліку витрат на персонал яких охоплюють непрямі витрати.
Непрямі витрати повинні бути вилучені з пулу витрат, використаних для розрахунку денної
ставки, встановленої за виконання діяльності, оскільки непрямі витрати повинні бути
задекларовані з використанням єдиної ставки 25 %. Витрати на персонал не можуть містити
будь-які непрямі витрати.

Якщо ваша звичайна методика охоплює передбачені бюджетом чи очікувані елементи, ми
можемо прийняти їх, лише якщо вони:

-

є актуальними (тобто чітко пов’язаними з витратами на персонал)

-

використовуються помірковано (тобто не відіграють великої ролі в розрахунку)

-

відповідають об’єктивній і перевіреній інформації (тобто їхню основу чітко визначено, і ви
можете показати, як їх було розраховано)
Приклад: Розрахунок середньоденних ставок за 2021 рік за допомогою даних заробітної плати
за 2020 рік і їхнє збільшення шляхом додавання ІСЦ (індексу споживчих цін), за яким
індексуються базові зарплати.

-

ви послідовно застосовуєте свою практику обліку витрат на основі об’єктивних критеріїв,
яка має бути доступною для перевірки в разі інспектування, огляду, аудиторської
перевірки або розслідування. Ви повинні це робити незалежно від того, хто фінансує
діяльність.
Це не означає, що практика обліку витрат повинна бути однаковою для всіх ваших
співробітників, відділів або статей витрат. Якщо, наприклад, ваша звична практика обліку
витрат передбачає різні методи розрахунку для постійного та тимчасового персоналу, це
прийнятно. Однак ви не можете використовувати різні методи для конкретних видів
діяльності, проєктів або осіб на довільній основі.
Приклад (прийнятний): Індивідуальні (фактичні) витрати на персонал використовують для
дослідників, середні витрати на персонал (питомі витрати, розраховані відповідно до звичайної
практики обліку витрат бенефіціара) використовують для персоналу технічної підтримки.
Приклад (неприйнятний): Середні витрати на персонал використовують для розрахунку витрат
лише в проєктах, що фінансуються ззовні.

Якщо ваша звичайна практика обліку витрат полягає в розрахунку погодинних ставок замість
денних, вам потрібно перетворити погодинну ставку на денну в такий спосіб:
Денна ставка = погодинна ставка × 8
Альтернатива: Якщо у вас є звичайна практика обліку витрат, що визначає стандартну
кількість річних продуктивних годин штатного працівника, ви можете помножити її на
кількість годин, отриману за такою формулою (замість 8):
{Вище значення між стандартною кількістю річних продуктивних годин штатного
працівника відповідно до вашої практики та 90 % стандартних річних робочих годин
штатного працівника,
поділене на
215}

Загальна інформація > Стаття 6.2.A.1. Працівники

40

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС
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підряду, і відряджені з іншої організації

А.2. Фізичні особи, що працюють напряму за договором підряду, і
відряджені з іншої організації (усі програми, крім ПЄР ЄСС, ПМ, FISC)
А.2 та А.3. Витрати на фізичних осіб, які працюють напряму за договором підряду,
окрім трудового договору, і витрати на фізичних осіб, відряджених третьою стороною
за оплату, також можуть бути прийняті як витрати на персонал, якщо останній призначено
виконувати діяльність, він відповідає загальним умовам прийнятності та:

(a)

працює в умовах, подібних до умов працівника (зокрема щодо способу організації
роботи, виконуваних завдань і приміщень, де їх виконують) та

(b)

результат роботи належить бенефіціару (якщо не домовлено про інше).

Вони повинні бути розраховані на основі ставки, яка відповідає фактичним витратам,
понесеним за прямим договором підряду або договором про відрядження, і не повинні істотно
відрізнятися від тих, що стосуються персоналу, який виконує аналогічні завдання за трудовим
договором з бенефіціаром.

3. Фізичні особи, які працюють напряму за договором підряду (A.2), і
відряджені з іншої організації (A.3): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
3.1.1 Що це? Якщо це прийнятно згідно з вимогами Грантової угоди, (усі програми, крім ПЄР

ЄСС, ПМ, FISC), бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати «витрати на фізичних
осіб, що працюють напряму за договором підряду» або «витрати на фізичних осіб, відряджених
з іншої організації».
Ці бюджетні категорії покривають витрати двох типів осіб:

-

Самозайняті фізичні особи (наприклад, деякі види внутрішніх консультантів), які
виконують діяльність для бенефіціара на умовах, подібних до умов працівника, але за
договором підряду, який юридично не є трудовим договором.

-

Фізичні особи, відряджені третьою стороною за оплату.

«Відрядження» означає тимчасове переведення працівника від третьої сторони (роботодавця)
до бенефіціара. Відряджені фізичні особи все ще отримують плату за роботу та перебувають на
обліку в третьої сторони, але працюють на бенефіціара. Вони перебувають у розпорядженні
бенефіціара й працюють під його контролем та за його інструкціями. Зазвичай відрядження
вимагає від відрядженої з іншої організації особи працювати в приміщенні бенефіціара, хоча в
окремих випадках у договорі про відрядження може бути погоджено інше.
Рекомендація: У договорі про відрядження повинні бути докладно описані умови
відрядження (завдання, відшкодування (чи його відсутність) однієї організації іншій,
тривалість договору, місцезнаходження тощо).

3.2.2 Витрати на фізичних осіб, які працюють напряму за договором підряду, і відряджених за
оплату осіб має бути задекларовано як фактичні витрати

3.2.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю 6.1(a))

-

особа повинна бути прийнята на роботу або за:

-

прямим договором підряду, підписаним між вами й фізичною особою (а не через
іншу юридичну особу, напр. агентство з тимчасового працевлаштування) або
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-

договором підряду, укладеним між вами і юридичною особою, яка повністю
належить цій фізичній особі, і в якої немає іншого персоналу, крім фізичної особи,
яку наймають, або

-

договором про відрядження з роботодавцем фізичної особи

особа повинна працювати за умов, подібних до умов працівника, зокрема:

-

бенефіціар повинен організувати й контролювати роботу особи так само, як роботу
своїх працівників
Приклад (прийнятний): Керівник проєкту бенефіціара й особа регулярно
обговорюють, що треба виконати для цієї діяльності. Керівник проєкту вирішує
завдання й терміни виконання роботи та відповідно інструктує особу.
Приклади (неприйнятні): Керівник проєкту бенефіціара й особа
збираються лише раз на місяць або нерегулярно, щоб дізнатися про стан
виконання дорученої роботи. Якщо потрібні зміни, вони повинні бути
узгоджені особою й можуть призвести до зміни суми, нарахованої бенефіціару.

-

до особи застосовуються аналогічні вимоги присутності, як і до працівників.
Приклади (прийнятні): Особа фізично працює в приміщенні бенефіціара,
згідно з графіком, схожим на графіки працівників (наприклад, бенефіціар дає
дозвіл своєму персоналу працювати до двох днів на тиждень дистанційно, і
особа вирішила скористатися цим режимом, тобто працює 2 дні дистанційно й
3 дні фізично в приміщенні бенефіціара).
Приклади (неприйнятні):
1. Організація дозволяє до двох днів дистанційної роботи на тиждень. Однак

ця особа працює чотири дні на дистанційній роботі й лише один день у
приміщенні бенефіціара.
2. Ця особа працює в іншій країні, а не в країні, де перебуває бенефіціар, тоді

як увесь персонал працює в країні бенефіціара.

-

винагорода повинна ґрунтуватися на робочому часі, а не на доставленні конкретних
результатів/продуктів.

Подібні умови не означають рівних умов: умови праці особи НЕ повинні бути точно такими ж, як
умови працівника, але загалом подібними.

-

результат проведеної роботи (включно з патентами або авторським правом) у принципі
має належати бенефіціару; якщо ж він, як виняток, належить особі, бенефіціар повинен
(так само, як і для працівників) отримати потрібні права від особи (передання, ліцензії чи
інше), для того, щоб мати можливість виконувати свої зобов’язання за ГУ

-

вартість особи не повинна істотно відрізнятися від витрат на працівників бенефіціара, які
виконують подібні завдання; якщо в бенефіціара немає працівників, які виконують подібні
завдання, порівняння слід проводити з національними довідками про заробітну плату
країни, де перебуває бенефіціар, для категорії персоналу, до якої ця особа належить у
секторі діяльності бенефіціара

та

-

вартість має відповідати виключно винагороді особи й відповідним прийнятним податкам.
Якщо витрати не відповідають усім умовам, зазначеним вище, вони можуть бути прийнятними як
придбання послуг (див. статтю 6.2.C.3) або субпідряд (див. статтю 6.2.B), але НЕ як витрати на
персонал.

3.2.4 Витрати на фізичних осіб, які працюють напряму за договором підряду, і відряджених за
оплату осіб має бути розраховано в такий спосіб:
сума за одиницю (денна ставка) × кількість днів, що пішли на виконання діяльності
Денну ставку потрібно розраховувати так:
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-

якщо в підряді вказано денну ставку: слід використовувати цю денну ставку; якщо підряд фіксує
погодинну ставку замість денної, вам слід перевести погодинну ставку в денну (денна ставка =
погодинна ставка × 8)

-

якщо в підряді зазначено фіксовану суму за роботу й кількість днів, що мають бути відпрацьовані
(або годин; див. вище для переведення в дні): загальну суму робіт має бути поділено на кількість
днів, які треба відпрацювати

-

якщо в підряді зазначено фіксовану суму робіт, але не вказано кількість днів (або годин), які треба
відпрацювати: загальну суму робіт слід поділити пропорційно на 215 річних днів, що відповідає строку
дії підряду протягом календарного року
Приклад: Підряд передбачає, що особа працюватиме в приміщенні бенефіціара для надання
допомоги у виконанні завдань. Підряд розраховано на 6 місяців, починаючи з 1 січня 2021
року й закінчуючи 30 червня 2021 року. Згідно з табелем обліку робочого часу, за цей період
ця особа пропрацювала 60 днів. Підряд передбачає щомісячний платіж у розмірі 3000 євро,
але чітко не визначає кількість днів/годин, які треба відпрацювати.
Витрати на персонал, залучений для діяльності = денна ставка × 60 (днів, що пішли на
виконання діяльності)
Денна ставка = річні витрати на персонал / пропорційно 215 = (3000 євро × 6 місяців) / (215
× (6 місяців / 12 місяців)) = 18 000 євро / (215 × 0,5) = 18 000 євро / 107,5 днів = 167,44
євро/день
Витрати на персонал, залучений для діяльності = 167,44 × 60 = 10 046,4 євро.

-

елементи витрат, які є неприйнятними згідно з ГУ (навіть якщо вони є частиною суми, зазначеної в
підряді), слід видалити.
Для відряджених з іншої організації осіб: якщо підсумкова денна ставка перевищує денну ставку,
фактично виплачену такій особі третьою стороною (із застосуванням правил розрахунку за Грантовою
угодою), вартість НЕ може бути задекларовано як витрати на персонал. Ці витрати можуть бути прийнятні
як придбання послуг (див. статтю 6.2.C.3) або субпідряд (див. статтю 6.2.B).Причина полягає в тому, що
виплата, здійснена бенефіціаром третій стороні, буде більшою за фактичну винагороду особи, що
означає, що третя сторона стягує з бенефіціара комерційне маржування або інші витрати, що не пов’язані
з персоналом.

Конкретні випадки (витрати на фізичних осіб, що працюють напряму за договором підряду, і
відрядженого з іншої організації персоналу (A.2, A.3)):
Особи, відряджені за оплату третьою стороною, що перебуває в іншій країні, ніж бенефіціар —
Оскільки рівні заробітної плати неоднорідні в різних країнах, винагорода особи, яку виплачує третя сторона,
а отже, фактичні витрати, які виплачують за відрядження, можуть бути вищими, ніж виплата бенефіціара
працівникам, які виконують подібні завдання. У цьому разі фактичні витрати, виплачені за відрядження, усе
ще можуть вважатися прийнятними, якщо бенефіціар може продемонструвати, що його звичайна практика
полягає в оплаті відрядження на рівні фактичної винагороди відрядженої з іншої організації особи.
Відрядження персоналу між бенефіціарами / афілійованими організаціями — Дозволено, але
декларувати свої витрати має саме бенефіціар / афілійована організація, яка є роботодавцем особи (а НЕ
бенефіціар / афілійована організація, до яких цю особу відрядили).
Витрати на студентів, кандидатів наук та інших дослідників за стипендіальними, стажувальними
або подібними угодами (не працівників) (ГЄ) — Витрати на студентів, які працюють на бенефіціара,
можуть бути прийняті, якщо угоду орієнтовано на роботу (а не на навчання: тобто її не спрямовано на те,
щоб допомогти студенту здобути професійні навички).
Угоди кандидатів наук вважаються орієнтованими на роботу. Однак час на навчання, якщо такий є, можуть
НЕ зараховувати до діяльності.
Дотації / стипендії / грошові допомоги (ГЄ) — Дотації, стипендії та грошові допомоги можуть стягувати
за діяльність (як витрати на персонал), якщо вони відповідають умовам, викладеним у статті 6.1 і 6.2.A.2,
зокрема:

-

вони повинні відповідати чинному національному законодавству про податки, працю й соціальне
забезпечення та

-

призначення завдань поважає закони, що діють у країні бенефіціара

-

студенти мають потрібну кваліфікацію для виконання завдань, покладених на них у процесі
діяльності.
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Вартість звільнення від виплати академічних зборів (ГЄ) — Збори (або частина, від виплати
якої звільняють) є прийнятними як витрати на персонал, якщо договір студента містить суму відмінених
зборів як частину його винагороди. Інші умови, викладені в статті 6, також має бути виконано (наприклад,
повну винагороду, включно з вартістю відмінених зборів, має бути записано в бухгалтерському
обліку університету).
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Загальна інформація > Стаття 6.2.A.4. Власники МСП (малих і середніх підприємств) та
фізособи-бенефіціари
А.4 Власники МСП і фізособи-бенефіціари (усі програми, крім ПЄР ЄСС, ПЄСПШ, ПМ, FISC,
ІМК, ПЗЄП)
[додатковий ВАРІАНТ для програм з питомими витратами власника МСП: А.4 Виконану в процесі
діяльності роботу власників МСП (тобто власників бенефіціарів, які є малими й середніми
підприємствами,20 без отримання зарплати) або фізосіб-бенефіціарів (тобто бенефіціарів, які є
фізичними особами, що не отримують заробітну плату), можуть бути задекларовані витратами на
персонал, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності й розраховуються як питомі витрати
відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а.]
20

Для визначення див. Рекомендацію Комісії 2003/361/ЄС: мікро-, малі або середні підприємства (МСП) — це
підприємства,
- що займаються господарською діяльністю незалежно від їхньої правової форми (включно з, зокрема,
самозайнятими особами та сімейними підприємствами, які займаються ремісничою чи іншою діяльністю,
а також товариствами чи асоціаціями, які регулярно займаються господарською діяльністю) та
- в яких працює менше як 250 осіб (виражених у «робочих
одиницях-рік», як визначено в статті 5 Рекомендації), і які мають річний оборот не більше як 50 млн євро
та/або річний баланс яких не перевищує 43 млн євро.

Власники МСП і фізособи-бенефіціари (А.4): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
4.

4.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (усі програми, крім ПЄР ЄСС, ПЄСПШ, ПМ, FISC,

ІМК, ПЗЄП), бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати «витрати власника МСП / фізособибенефіціара».
Ця бюджетна категорія покриває витрати двох типів осіб:

-

Особи, які є безпосередніми8 власниками або співвласниками (незалежно від їхньої частки власності)
бенефіціара, якщо бенефіціаром є МСП, а особа не є працівником бенефіціара. Це також поширюється
на власників МСП, чию роботу під час виконання діяльності для бенефіціара оплачують за допомогою
будь-якого виду трудового договору (наприклад, підряду про надання послуг), через розподіл
прибутку або в будь-який інший спосіб оплати праці, окрім заробітної плати, що випливає з трудового
договору.

-

Бенефіціари, які є фізичними особами; тобто які підписали Грантову угоду від свого імені як особи, а
не від імені іншої юридичної особи (наприклад, компанії).

Що цим не є? Власники МСП, які отримують заробітну плату (зареєстровані як такі на рахунках МСП),
можуть задекларувати витрати на персонал за цією бюджетною категорією, лише якщо зможуть довести,
що ця зарплата пов’язана виключно з керівництвом МСП (і тому не пов’язана з діяльністю).

4.2.2 Ці витрати має бути задекларовано з використанням питомих витрат (денної ставки), визначених
Рішенням С (2020) 7115 9 і викладених у Додатку 2а.

4.2.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю, правильно розрахованими тощо; див.
статтю 6.1(b))

та

8
9

Не є співвласниками через іншу компанію, що належить особі
Рішення Комісії від 20 жовтня 2020 року про надання дозволу на використання питомих витрат для витрат на персонал
власників малих та середніх підприємств і бенефіціарів, які є фізичними особами, що не отримують заробітну плату
за роботу, яку виконують самостійно за цільовою або робочою програмою (C (2020) 7715).
Загальна інформація > Стаття 6.2.A.4. Власники МСП (малих і середніх підприємств) та фізособибенефіціари
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бути задекларованими для власника МСП / бенефіціара-фізособи, який виконує
діяльність, але не отримує заробітної плати.

Орган, що надає грант, може перевірити, чи виконує бенефіціар умови використання цієї питомої
витрати.

4.2.2 Витрати має бути розраховано для власника МСП / фізособи відповідно до методології,
викладеної в Рішенні С (2020) 7115 і Додатку 2а:

Сума за одиницю (денна ставка) = {{5080 євро / 18 днів = 282,22}
помножені на
{корекційний коефіцієнт для країни, де зареєстровано бенефіціара}}
Корекційний коефіцієнт для кожної країни є коефіцієнтом для діяльності ГЄ ДМСК (див.
Робочу програму «Горизонт Європа», розділ «Діяльність Марії Склодовської-Кюрі», що
діє під час проведення запиту на подання заявок).
Сам розрахунок автоматизовано: Бенефіціари повинні вказати лише кількість днів, що пішли на
виконання діяльності, а потім ІТ-система автоматично розраховує витрати в такий спосіб:
сума за одиницю (денна ставка) × кількість днів, що пішли на виконання діяльності
Межа: загальна кількість днів, заявлених у грантах ЄС та Євратому для власника МСП
/бенефіціара, який є фізичною особою, протягом року (тобто фінансового року), НЕ може
перевищувати 215.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.A.5. Волонтери
А.5. Волонтери (LIFE, ERASMUS, ПКЄ, ПГРПЦ, ПП, ЄСФ, СПЛСК, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, СМЦЗ)
[додатковий ВАРІАНТ для програм з витратами на волонтерів:A.5. Роботу волонтерів у діяльності (тобто осіб,
які вільно працюють в організації на необов’язковій основі та без оплати) може бути задекларовано
витратами на персонал, якщо і як визнано прийнятним в умовах запиту на подання заявок, якщо вони
відповідають загальним умовам прийнятності та розраховуються як питомі витрати відповідно до методу,
викладеного в Додатку 2а.
Вони:
-

не можуть перевищувати максимальну суму для волонтерів за діяльність (що відповідає 50 %
загальних (неприйнятних і прийнятних) витрат та внесків проєкту, розрахованих у заявці)

-

не можуть перевищувати максимальну суму для волонтерів для кожного бенефіціара, зазначену
в Додатку 2

-

не можуть робити максимальний внесок ЄС у витрати вище. ніж загальні прийнятні витрати без
волонтерів.

Якщо також непрямі витрати на волонтерів оголошуються прийнятними в умовах запиту на подання
заявок, суму непрямих витрат може бути додано до категорії витрат на волонтерів у Додатку 2 за єдиною
ставкою, зазначеною в пункті Е.]

5.

Волонтери (A.5): Види витрат — Форми — Умови прийнятності — Розрахунок

5.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (LIFE, ERASMUS, ПКЄ, ПГРПЦ, ПП,
ЄСФ, СПЛСК, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, СМЦЗ), бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
«витрати на волонтерів».
Ця бюджетна категорія дає змогу визнати внесок волонтерів у проєкт, тобто коли особи
працюють на бенефіціара, на обов’язковій основі й без оплати.
5.1.2. Роботу, яку волонтери виконують у процесі діяльності або за робочою програмою, слід
задекларувати як витрати на персонал на основі питомих витрат, які було визначено Рішенням
С (2019) 2646 і викладено в Додатку 2а.
5.1.3. Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними під
час виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю, правильно
розрахованими тощо; див. статтю 6.1(b))

Крім того, має бути застосовано подвійне обмеження, щоб лімітувати заявлені суми за
волонтерську роботу або загальний внесок ЄС:
- сума, заявлена як волонтерська робота, повинна бути меншою за 50 % від загальних
прийнятних і неприйнятних витрат та внесків, передбачених для проєкту;
- загальний внесок ЄС має бути меншим, ніж загальні прийнятні витрати без урахування
волонтерської роботи.
Суми, задекларовані за волонтерську роботу, не можуть перевищувати максимальну суму для
волонтерів для кожного бенефіціара, зазначену в Додатку 2.
5.1.4. Витрати за участь волонтерів у діяльності має бути розраховано відповідно до
методології, викладеної в Рішенні С (2019) 2646 і Додатку 2а:
Сума за одиницю (денна ставка залежно від країни)× дні, пропрацьовані над проєктом
Суму питомої витрати можна також застосувати за годину, поділивши відповідну денну ставку
на вісім, що вважається посиланням на нормальну кількість робочих годин на день.
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Питомі витрати на волонтерську роботу не покривають ніяких фактичних витрат, які можуть бути понесені
й оплачені бенефіціаром, наприклад страхування, соціальне забезпечення, витрати на дорогу чи добові.
Будь-які такі витрати можуть бути задекларовані й відшкодовані окремо, якщо запит на подання заявок це
чітко дозволяє.
Витрати на волонтерську роботу може бути внесено до бази розрахунку непрямих витрат на проєкт,
якщо запит на подання заявок це чітко дозволяє.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.A.X Інші витрати на персонал
A.X. Інші витрати на персонал
[додатковий ВАРІАНТ для програм з іншими категоріями витрат на персонал: A.X [вкажіть назву конкретної
категорії витрат на персонал та умови відповідності].] ]

6. Інші

витрати на персонал
прийнятності — Розрахунок

(A.X):

Види

витрат

—

Форми

—

Умови

Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації
можуть стягувати «Інші витрати на персонал».
Такі категорії витрат сьогодні існують лише в трьох програмах ЄС (ПЄР ЄСС, ПМ, FISC):
-

Витрати
на
персонал
ПЄР
ПЄР_ЄСС_ПЕРСОНАЛ_ЧАС)

ЄСС

на

основі

-

Витрати на персонал ПЄР ЄСС на основі підсумкових документів (див. статтю 6.2.A.X.
ПЄР_ЄСС_ПЕРСОНАЛ_ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ)

-

Витрати на персонал програм «Митниця»/Fiscalis (див. статтю 6.2.А.Х. МИТНИЦЯ /
FISCALIS_ПЕРСОНАЛ)

Загальна інформація > Стаття 6.2.A.X Інші витрати на персонал

часу

(див.

статтю

6.2.A.X.
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A.X. Витрати на персонал ПЄР ЄСС
[ВАРІАНТ 2 для європейської статистики:А.6. Витрати на персонал ЄСС на основі витраченого часу є
прийнятними, якщо і як їх визнано прийнятними в умовах запиту на подання заявок, якщо вони
відповідають загальним умовам прийнятності та розраховуються як питомі витрати відповідно до методу,
викладеного в Додатку 2b, і наступного:
(денна норма
помножена на
кількість днів, що фактично пішли на виконання діяльності (округлена вгору або вниз до
найближчого пів дня)}.
Кількість фактичних днів, задекларованих для особи, слід ідентифікувати й перевіряти (див. статтю 20).
Денна ставка — це ставка розряду оплати, викладена в Додатку 2b (або — для персоналу без відповідної
ставки розряду оплати — ставка розряду з найближчою базовою заробітною платою).
A.7. Витрати на персонал ЄСС на основі підсумкових документів (наприклад, кількість проведених
співбесід, кількість перекладених сторінок) є прийнятними, якщо і як їх визнано прийнятними в умовах
запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності й розраховуються на
основі фактично понесених витрат (тобто обмежуються сумою за підсумковий документ, включно з
внесками на соціальне страхування, податками чи іншими витратами, доданими до винагороди, якщо
вони випливають з національного законодавства чи підряду) та наступного:
{сума за результат
помножена на
кількість результатів, отриманих у процесі діяльності}.]

1. Витрати на персонал ПЄР ЄСС на основі часу (A.X): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
витрати за категорією «Витрати на персонал ЄСС на основі часу».
Ця бюджетна категорія замінює категорії А.1–А.5 і покриває витрати на весь персонал, який виконує
діяльність ПЄР ЄСС на основі часу (тобто не підсумкових документів).
Витрати має бути задекларовано з використанням індивідуальної таблиці питомих витрат на заробітну
плату (денної ставки), узгодженої з органом, що надає грант (див. Рішення про питомі витрати10 та Додаток
2а).
Докладніше про перевірку таблиці заробітної плати див. Процедуру перевірки таблиці питомих
витрат ПЄР ЄСС.
Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:

-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю, правильно розрахованими тощо; див.
статтю 6.1(b))

-

бути задекларованими для особи, яка виконує діяльність, на основі часу.

та

10

Рішення від 6 квітня 2021 р. про надання дозволу на використання питомих витрат для прийнятних
витрат на персонал для видів діяльності, які виконує Євростат.
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Витрати має бути розраховано для кожної особи, відповідно до методології, викладеної в Рішенні про питомі
витрати й Додатку 2а:
сума за одиницю (денна ставка залежно від таблиці заробітної плати) × кількість днів, що пішли на
виконання діяльності

2.
Витрати на персонал ПЄР ЄСС на основі підсумкових документів (A.X): Види
витрат — Форми — Умови прийнятності — Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
витрати за категорією «Витрати на персонал ЄСС на основі підсумкових документів».
Ця бюджетна категорія замінює категорії А.1–А.5 і покриває витрати на весь персонал, який виконує
діяльність ПЄР ЄСС на основі підсумкових документів (наприклад, особам платять за обсяг робіт).
Витрати має бути задекларовано як фактичні витрати.
Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:

-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними під час виконання
діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю 6.1(a))

та

-

бути задекларованими за особу, яка виконує діяльність, на основі підсумкових документів.

Витрати повинні відповідати фактично понесеним витратам, розрахованимдля кожної особи в такий спосіб:
сума за підсумковий документ × кількість результатів, отриманих у процесі діяльності

Загальна інформація > Стаття 6.2.A.X Інші витрати на персонал
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Витрати на персонал програми «Митниця»/Fiscalis
А.6. Витрати на персонал програми «Митниця»/Fiscalis є прийнятними, якщо (і наскільки) їх оголошено
прийнятним в умовах запиту на подання заявок та якщо вони відповідають загальним умовам
прийнятності й розраховуються як питомі витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а, і
наступного:
(денна норма
помножена на
кількість днів, що фактично пішли на виконання діяльності (округлена вгору або вниз до
найближчого пів дня)}.
Кількість фактичних днів, задекларованих для особи, слід ідентифікувати й перевіряти (див. статтю 20).
Денна ставка — це ставка розряду оплати, викладена в Додатку 2a (або — для персоналу без відповідної
ставки розряду оплати — ставка розряду з найближчою базовою заробітною платою).

1.
Витрати на персонал програми «Митниця»/Fiscalis (A.X): Види витрат — Форми
— Умови прийнятності — Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
витрати за категорією «Витрати на персонал програми „Митниця“/Fiscalis».
Ця бюджетна категорія замінює категорії А.1–А.5 і покриває витрати на весь персонал, який виконує
діяльність за програмами «Митниця»/Fiscalis.
Витрати має бутизадекларовано з використанням індивідуальної таблиці питомих витрат на заробітну
плату (денної ставки), узгодженої з органом, що надає грант (див. Рішення про питомі витрати11 та Додаток
2а).

Докладніше про перевірку таблиці заробітної плати див. Процедуру перевірки таблиці питомих
витрат ПМ/FISC.
Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:

-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю, правильно розрахованими тощо; див.
статтю 6.1(b))

-

бути задекларованими за особу, яка виконує діяльність.

та

Витрати має бути розраховано для кожної особи, відповідно до методології, викладеної в Рішенні про питомі
витрати й Додатку 2а:
сума за одиницю (денна ставка залежно від таблиці заробітної плати)× кількість днів, що пішли на
виконання діяльності

11

Рішення від 28 квітня 2021 р. про надання дозволу на використання питомих витрат для
прямих витрат на персонал для діяльності зі взаємодії, співпраці й навчання за програмами
«Митниця» та Fiscalis.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.B. Субпідрядні витрати
В. Субпідрядні витрати (усі програми)
B.

Субпідрядні витрати

[ВАРІАНТ 1 для програм без субпідряду (неприйнятний):
Не застосовно ]

[ВАРІАНТ 2 для програм із субпідрядом (стандартний):
Субпідрядні витрати на діяльність (включно з відповідними митами, податками й зборами [ВАРІАНТ для
програм із ПДВ: наприклад, без вирахування або повернення податку на додану вартість (ПДВ) ]) є
прийнятними, якщо їх розраховують на основі фактично понесених витрат, вони відповідають загальним
умовам прийнятності та присуджуються з використанням звичайної практики придбання бенефіціара, —
за умови, що вони забезпечують субпідряди з найкращим співвідношенням ціни і якості (або, за потреби,
найнижчу ціну) і відсутність конфлікту інтересів (див. статтю 12).
Бенефіціари, які є «організаціями-замовниками / підрядними організаціями» в значенні Директив ЄС
щодо публічних закупівель, також повинні дотримуватися чинного національного законодавства щодо
публічних закупівель.
[додатковий ВАРІАНТ для програм з додатковими правилами субпідряду: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для запиту на
подання заявок21:Крім того, якщо вартість договорів субпідрядів, що підлягають присудженню,
перевищує [...] євро, бенефіціари повинні дотримуватися таких правил: [...].]]
[додатковий ВАРІАНТ для програм з обмеженнями країн для субпідрядних витрат: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для
запиту на подання заявок:Бенефіціари повинні забезпечити виконання робіт за договорами субпідряду у
відповідних або цільових країнах, визначених умовами запиту на подання заявок, якщо інше не
затверджено органом, що надає грант.]]
[[ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту22:Субпідряд може охоплювати лише обмежену частину діяльності .]]
Завдання, що підлягають субпідряду, та очікувану вартість кожного субпідряду має бути викладено в
Додатку 1, а загальні орієнтовні витрати субпідряду на одного бенефіціара має бути викладено в Додатку
2 (або може бути затверджено постфактум у періодичному звіті, якщо використання субпідряду не тягне
за собою змін до Угоди, які ставлять під сумнів рішення про присудження гранту або порушують принцип
рівного ставлення до заявників; «спрощена процедура затвердження»). ]

21

22

Якщо регіональна уповноважена особа (РУО) вирішує встановити конкретні правила, вони повинні бути
викладені в запиті на подання заявок та враховувати вартість підрядів і відносний розмір внеску ЄС щодо всіх
витрат на діяльність та ризику (пропорційність). Конкретні правила може бути встановлено лише під час
присудження договорів субпідрядів на суму вище за 60 000 євро.
Це стандартне зобов’язання для всіх грантів ЄС. Його можна не вибирати лише для діяльності, у якій
субпідряди є її ключовою/значною частиною (наприклад, інфраструктурні проєкти; ПЗІ/ДКЗ; технічна допомога,
статистичні програми тощо).

1. Субпідрядні витрати (В.): Види витрат — Форми — Умови прийнятності —
Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди (для всіх програм), бенефіціари / афілійовані
організації можуть стягувати «Субпідрядні витрати».
Ця бюджетна категорія охоплює завдання субпідрядної діяльності, тобто підряди на надання послуг для
частин проєкту, які реалізує не бенефіціар, а субпідрядник.
Субпідряди зазвичай мають широкий обсяг (реалізація частини завдань проєкту/діяльності).
Якщо підряд охоплює лише окреме обладнання або витратні матеріали, це вважатимуть придбанням
(див. статті 6.2.C.2 та C.3).
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1.2. Субпідрядні витрати має бути задекларовано як фактичні витрати.
1.3. Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:

-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними під час виконання
діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю 6.1(a))

-

базуватися або на найкращому співвідношенні ціни і якості (враховувати якість пропонованих
послуги, товару або роботи, тобто найкраще співвідношення ціни і якості) або на найнижчій ціні

-

не спричиняти конфлікту інтересів

та

-

для бенефіціарів, які є «організаціями-замовниками» або «підрядними організаціями» в значенні
Директив ЄС з публічних закупівель (Директиви 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС12 і 2009/81/ЄC):
відповідати вимогам чинного національного законодавства про державні закупівлі; ці правила
зазвичай передбачають спеціальні процедури закупівель для типів підрядів, які вони охоплюють.

Бенефіціари загалом можуть вільно вибирати між найкращим співвідношенням ціни і якості та найнижчою
ціною.
Найкраще співвідношення ціни і якості застосовується до загальних умов прийнятності витрат, викладених
у статті 6.1(a)(vii) (тобто, що витрати повинні бути обґрунтованими й відповідати принципу надійного
фінансового менеджменту) до контексту субпідряду.Це НЕ обов’язково вимагає проведення конкурсних
процедур відбору. Однак, якщо бенефіціар не подав запит на кілька пропозицій, він повинен — у разі
інспекції, огляду, аудиторської перевірки чи розслідування — бути в змозі показати, що ціна була ринковою,
а критерії, що визначають якість, були чіткими й узгодженими з цілями придбання.

На субпідряд можна передавати лише обмежені частини діяльності — якщо інше не передбачено умовами запиту
на подання заявок.

Субпідряди (завдання, що підлягають субпідряду, та очікувані витрати; а сам субпідрядник не
обов’язково, особливо якщо він ще не відомий) слід обґрунтувати в Додатку 1 (допускається спрощена
процедура затвердження; див. нижче).

1.4

Стягнута сума повинна відповідати сумі, виставленій субпідрядником (розрахунок).

Конкретні випадки (питомі витрати (B.)):
Спрощена процедура затвердження (нові субпідряди) — Якщо перед підписанням ГУ не
було відомо про потребу укладання договору субпідряду, координатор повинен подати запит на
внесення поправки до ГУ, щоб внести її до Додатка 1 (див. статтю 39), або зазначити її в
періодичному звіті (спрощена процедура затвердження; докладніше див. статтю 6.1).Однак в
останньому разі ви ризикуєте тим, що орган, що надає грант, може не схвалити новий субпідряд
і відхилити витрати.
Субпідряд між бенефіціарами — НЕ дозволено в межах одного гранту. Усі бенефіціари беруть
участь у діяльності й зацікавлені в ній; якщо одному бенефіціару потрібні послуги іншого для
виконання його частини роботи, то другий бенефіціар повинен задекларувати витрати на цю
роботу.

12

Нові директиви, що діють з 2016 року:
Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 26 лютого 2014 року щодо державних
закупівель (Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014, стор. 65) та скасування Директиви 2004/18/ЄС
(Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014, стор. 65).
Директива 2014/25/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 26 лютого 2014 року щодо державних
закупівель організаціями, які працюють у секторах водного, енергетичного, транспортного й
поштового зв’язку та про скасування Директиви 2004/17/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014,
стор. 243).
Старі директиви:
Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 31 березня 2004 р. щодо координації
процедур присудження державних підрядів на виконання робіт, державних підрядів на постачання й
надання послуг (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30.04.2004 р., стор. 114).
Директива 2004/17/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 31 березня 2004 року щодо державних
закупівель організаціями, які працюють у секторах водного, енергетичного, транспортного й
поштового зв’язку (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30.04.2004, стор. 1).
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Субпідряд з афілійованими організаціями — НЕ дозволено, якщо тільки вони не мають
рамкової угоди або афілійована організація не є їхнім звичайним постачальником, а ціну
субпідряду визначають за ринковими умовами. В іншому разі ці афілійовані організації можуть
брати участь у діяльності, але їх має бути ідентифіковано як афілійовані організації за статтею
8 і вони повинні декларувати власні витрати.
Координаційні завдання координатора (наприклад, розподіл коштів, перегляд звітів та інші
завдання, перелічені в статті 7) — НЕ можуть бути передані на субпідряд.
Рамкові угоди або субпідряди — Рамкові угоди можна використовувати для вибору
постачальника, якщо це звичайна практика бенефіціара (наприклад, для типу послуги). Щоб
рамкова угода була прийнятною, її має бути (повинно було бути) укладено на основі
співвідношення ціни і якості та відсутності конфлікту інтересів. Рамкову угоду не обов’язково
має бути укладено до початку діяльності.
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C. Витрати на придбання
C. Витрати на придбання
[ВАРІАНТ 1 для програм без витрат на придбання (неприйнятний):
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з витратами на придбання (стандартний):
Витрати на придбання для діяльності (включно з відповідними митами, податками й зборами) [ВАРІАНТ
для програм з ПДВ: наприклад, без вирахування або повернення податку на додану вартість (ПДВ)]) є
прийнятними, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності й що придбання відбувається за
звичайною практикою придбання бенефіціара, — за умови, що ці витрати забезпечують придбання з
найкращим співвідношенням ціни і якості (або, якщо доречно, за найнижчою ціною) та відсутність
конфлікту інтересів (див. статтю 12).
Бенефіціари, які є «організаціями-замовниками / підрядними організаціями» в значенні Директив ЄС щодо
публічних закупівель, також повинні дотримуватися чинного національного законодавства щодо
публічних закупівель.
[додатковий ВАРІАНТ для програм з додатковими правилами придбання: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для
запиту на подання заявок23 Крім того, якщо вартість товарів, робіт чи послуг, які планують придбати,
перевищує [...] євро, бенефіціари повинні дотримуватися таких правил:[...]]]]

1.
Витрати на придбання (C.): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
Що це?

1.1

Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
«Витрати на придбання».
Ця бюджетна категорія охоплює, залежно від застосованих варіантів, такі підкатегорії:
-

Дорога, проживання й добові витрати (див. статтю 6.2.C.1)

-

Обладнання (див. статтю 6.2.C.2)

-

Інші товари, роботи чи послуги, якщо вони потрібні для виконання діяльності (див. статтю
6.2.C.3).

Договори на придбання зазвичай мають обмежений обсяг. Якщо підряд охоплює виконання
цільових завдань, це розглядатимуть як випадок субпідряду (див. статтю 6.2.B).

Залежно від положень Грантової угоди, витрати на придбання має бути задекларовано
як фактичні або питомі витрати (питомі витрати передбачено для дорожніх витрат і витрат на
проживання, наприклад у ЄФМРГ (Європейський фонд морського та рибного господарства),
ІЗССП (Інформаційні заходи щодо спільної сільськогосподарської політики), ПЄР, ERASMUS,
ПКЄ, ПГРПЦ, ПП, ЄСФ/СПЛСК, EU4H, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, АШЄС (Антишахрайська програма ЄС),
ПМ, FISC, ІТП (Інструмент технічної підтримки), СМЦЗ).

1.2

1.3. Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю 6.1(a))

-

базуватися або на найкращому співвідношенні ціни і якості (враховувати якість
пропонованих послуги, товару або роботи, тобто найкраще співвідношення ціни і
якості) або на найнижчій ціні
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не спричиняти конфлікту інтересів

та

-

для бенефіціарів, які є «організаціями-замовниками» або «підрядними організаціями» в
значенні Директив ЄС з публічних закупівель (Директиви 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС13 і
2009/81/ЄС): відповідати вимогам чинного національного законодавства про державні
закупівлі; ці правила зазвичай передбачають спеціальні процедури закупівель для типів
підрядів, які вони охоплюють.

Бенефіціари загалом можуть вільно вибирати між найкращим співвідношенням ціни і якості та
найнижчою ціною.
Найкраще співвідношення ціни і якості застосовується до загальних умов прийнятності витрат,
викладених у статті 6.1(a)(vii) (тобто, що витрати повинні бути обґрунтованими й відповідати
принципу надійного фінансового менеджменту) до контексту придбання.Це НЕ обов’язково
вимагає проведення конкурсних процедур відбору. Однак, якщо бенефіціар не подав запит на
кілька пропозицій, він повинен — у разі інспекції, огляду, аудиторської перевірки чи
розслідування — бути в змозі показати, що ціна була ринковою, а критерії, що визначають
якість, були чіткими й узгодженими з цілями придбання.
Вибирання найнижчої ціни може бути доречним для автоматичних процедур присудження,
коли підряд присуджують компанії, яка відповідає умовам і вказує найнижчу ціну (наприклад,
електронні торги на витратні матеріали).

1.4

Метод розрахунку залежить від типу витрат (амортизація, фактичні або питомі витрати;
див. нижче).
Конкретні випадки (витрати на придбання (C.)):
Придбання між бенефіціарами — загалом не приймаються. Якщо бенефіціару потрібні
поставки від іншого бенефіціара, саме останній повинен стягнути за них витрати з бюджету
діяльності. (Інакше існує ризик використання гранту для стягування комерційного прибутку.)
Придбання між бенефіціарами приймаються лише у виняткових і належно обґрунтованих
випадках (наприклад, бенефіціар А є постійним постачальником загальних витратних матеріалів
для бенефіціара В, яких він потребує для виконання діяльності).
Рамкові угоди або субпідряди — Рамкові угоди можна використовувати для вибору
постачальника, якщо це звичайна практика бенефіціара (наприклад, для типу продукції). Щоб
рамкова угода була прийнятною, її має бути (повинно було бути) укладено на основі
співвідношення ціни і якості та відсутності конфлікту інтересів. Рамкову угоду не обов’язково
має бути укладено до початку діяльності.
Фундації, відділені компанії тощо, створені для управління адміністративними
завданнями бенефіціара й витрати яких відшкодовують безпосередньо координатор
або бенефіціар — Зазвичай це юридичні особи (треті сторони), створені або контрольовані
бенефіціаром (здебільшого це державний орган, наприклад університет/міністерство), які
займаються фінансовими й адміністративними аспектами участі бенефіціарів у дослідницьких
проєктах.
Їхні завдання можуть охоплювати, серед іншого, працевлаштування персоналу, придбання
обладнання або витратних матеріалів, які треті сторони надають у розпорядження бенефіціара
для виконання роботи над проєктом.
Іноді вони також передбачають обробку внеску ЄС (що означає, що бенефіціар
використовуватиме банківський рахунок третьої сторони й що всі платежі, здійснені на цей
рахунок, зараховуватимуть бенефіціару).
13

Нові директиви, що діють з 2016 року:
Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 26 лютого 2014 року щодо державних
закупівель (Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014, стор. 65) та скасування Директиви 2004/18/ЄС
(Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014, стор. 65).
Директива 2014/25/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 26 лютого 2014 року щодо державних
закупівель організаціями, які працюють у секторах водного, енергетичного, транспортного й поштового
зв’язку та про скасування Директиви 2004/17/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 94, 28.03.2014, стор. 243).
Старі директиви:
Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 31 березня 2004 р. щодо координації
процедур присудження державних підрядів на виконання робіт, державних підрядів на постачання й
надання послуг (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30.04.2004 р., стор. 114).
Директива 2004/17/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 31 березня 2004 року щодо державних
закупівель організаціями, які працюють у секторах водного, енергетичного, транспортного й поштового
зв’язку (Офіційний вісник ЄС, L 134, 30.04.2004, стор. 1).
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Персонал, наданий у розпорядження бенефіціара цими особами, слід декларувати за категорією
витрат А.3. Фізособи, відряджені з іншої організації. Обладнання чи інші товари, роботи й
послуги, надані в розпорядження бенефіціара цими особами, розглядають як спеціальні витрати
на придбання (тобто вони повинні бути задекларовані в категорії витрат С.2. Обладнання або
С.3. Інші товари, роботи й послуги). Договірні відносини між бенефіціаром і його відділеною
афілійованою організацією розглядають для цілей гранту «Горизонт Європа» як еквівалент
рамкової угоди за умови, що така практика відповідає національному законодавству й чинним
стандартам бухгалтерського обліку. Дотримання принципів найкращого співвідношення ціни та
якості й конфлікту інтересів не вважатимуть виконаним, якщо сума, яку бенефіціар стягує за
придбане обладнання чи інші товари, роботи та послуги, не перевищує витрат, записаних на
рахунках третьої сторони (фундації, відділеної компанії тощо) для цих послуг.
Рекомендація:Рекомендовано описати в Додатку 1 зв’язок між бенефіціаром і фундацією
/ відділеною компанією і його вплив на участь бенефіціара в Грантовій угоді.
Якщо організація безпосередньо або через субпідрядника виконує завдання, покладені на
бенефіціара, її також слід внести до Грантової угоди як афілійовану організацію.
Перехід до конкретного придбання послуги й нового конкретного придбання послуги —
конкретні придбання послуг, які було визначено в Додатку 1 (і для яких було надано гарантію),
можуть бути змінені та можуть бути введені нові конкретні придбання послуг, які вважатимуть
потрібними, обидва варіанти через поправку.
Запит на внесення поправок не буде узгоджено, якщо це призведе до змін, які — якщо вони
були відомі до присудження гранту — вплинули б на рішення про присудження (див. статтю 39).
Рекомендація:Бенефіціари мають звернутися до органу, що надає грант (через
повідомлення на Порталі фінансування й тендерів), якщо вони мають намір внести
поправки до Грантової угоди, щоб змінити конкретне придбання послуги, проаналізоване
під час оцінювання заявки, або запровадити нове конкретне придбання послуги під час
реалізації діяльності.
Постачальники дослідницьких інфраструктурних послуг для транснаціонального й віртуального
доступу користувачів (ГЄ) — постачальники високоякісних, у деяких випадках унікальних,
найсучасніших дослідницьких інфраструктурних послуг можуть бути попередньо відібрані під
час підготування заявки (або пізніше, з доповненнями) на основі якості послуг, які вони
надають, і рівня попиту на ці послуги з боку транснаціональних користувачів, які звертаються
за доступом у межах проєкту ГЄ.
Заявка й Додаток 1 мають визначити цих постачальників та описати як надані послуги доступу,
так і матеріально-технічну й наукову підтримку, потрібну користувачам для використання
обладнання (включно зі спеціальним навчанням і підготовчими та підсумковими заходами,
потрібними для використання обладнання). Відшкодування їхніх витрат бенефіціарами
розглядатимуть як конкретне придбання послуг. Якщо з якихось юридичних причин, наприклад
через чинне національне законодавство, організація, що надає послуги з дослідницької
інфраструктури, не може виставити рахунок бенефіціару, але його можна оплатити або
відшкодувати за допомогою будь-яких інших форм транзакцій, цю систему асимілюють з
рахунком-фактурою для оцінення прийнятності цих конкретних витрат на придбання послуг.
Їхній внесок в інклюзивний і комплексний портфель послуг, якого вимагають у темах, якість
їхніх послуг, той факт, що вони виконують запити користувачів гранту й не приносять прибутку,
оскільки їхня вартість доступу розраховується згідно з чітко визначеною методологією й
зазвичай не передбачає капітальних вкладень, можуть гарантувати органу, що надає грант, що
загалом критерії найкращого співвідношення ціни та якості й відсутності конфлікту інтересів
виконуються.
З цією метою в заявці (або в запиті на внесення поправок) треба надати достатньо деталей,
таких як назва постачальників послуг, витрати на придбання й об’єкт; пояснення, чому ці
постачальники послуг потрібні й чому витрати на придбання послуг виправдані.
Приклад: Бенефіціари можуть пояснити, чому ці постачальники наукових послуг потрібні
для виконання цієї діяльності, підтвердити, що вони не вноситимуть маржу прибутку, коли
отримуватимуть відшкодування від бенефіціарів; що вони нестимуть частину витрат на
доступ до дослідницької інфраструктури (оскільки частину їхніх витрат не буде
відшкодовано, як витрати на амортизацію їхнього обладнання).
Додаток 1 чітко визначає ці конкретні придбання послуг. Щодо таких конкретних придбань
послуг, бенефіціари мають упевненість, що відповідність найкращому співвідношенню ціни і
якості та принципам відсутності конфлікту інтересів під час аудиторських перевірок не
оскаржуватимуть — тільки якщо не виявиться, що бенефіціар не дотримувався наведеної вище
процедури (тобто відповідного й достатнього опису цих конкретних придбань послуг), або
приховав інформацію з метою здобути затвердження.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.C.1. Дорожні витрати та добові
С.1. Дорожні витрати й добові (усі програми, крім ДФВС (Дослідницький фонд з вугілля й
сталі), ІКМО (Інструмент контролю митного обладнання))
С.1. Дорожні витрати й добові
[ВАРІАНТ 1 для програм без дорожніх витрат і добових (неприйнятний):
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з дорожніми витратами й добовими:
Витрати на дорогу, проживання й добові витрати слід розраховувати так:

-

дорожні витрати: [ВАРІАНТ A (фактичні витрати): на основі фактично понесених витрат і
відповідно до звичної практики бенефіціара щодо дорожніх витрат] [ВАРІАНТ B (питомі чи фактичні
витрати): як питомі витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а, якщо вони охоплені
Рішенням С (2021) 35 або іншим чином, як фактично понесені витрати й відповідно до звичної
практики бенефіціара щодо дорожніх витрат]

-

витрати на проживання: [ВАРІАНТ А (фактичні витрати): на основі фактично понесених витрат і
відповідно до звичної практики бенефіціара щодо дорожніх витрат][ВАРІАНТ В (питомі чи фактичні
витрати): як питомі витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а, якщо вони охоплені
Рішенням С (2021) 35 або іншим чином, як фактично понесені витрати й відповідно до звичної
практики бенефіціара щодо дорожніх витрат]

-

добові витрати [ВАРІАНТ А (фактичні витрати): на основі фактично понесених витрат і відповідно
до звичної практики бенефіціара щодо дорожніх витрат] [ВАРІАНТ В (питомі чи фактичні витрати):
як питомі витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а, якщо вони охоплені Рішенням
С (2021) 35 або іншим чином, як фактично понесені витрати й відповідно до звичної практики
бенефіціара щодо дорожніх витрат]. ]

Дорожні витрати й добові (D.1): Види витрат — Форми — Умови прийнятності
— Розрахунок

2.

2.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (усі програми, крім ДФВС та ІКМО),
бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати «Дорожні витрати й добові».

Ця бюджетна категорія охоплює поїздки, потрібні для певної діяльності, з розбивкою на такі
підкатегорії:
-

Дорожні витрати

-

Витрати на проживання

-

Добові витрати

2.2.2 Для програм, які використовують питомі витрати (ЄФМРГ, ІЗССП, ПЄР, ERASMUS, ПКЄ,

ПГРПЦ, ПП, ЄСФ, СПЛСК, EU4H, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, АШЄС, ПМ, FISC, ПЗЄП (частково), ІТП, СМЦЗ),
ці витрати має бути задекларовано з використанням питомих витрат, визначених Рішенням С
(2021) 3514 і викладених у Додатку 2а.
Наземні поїздки між 50 і 399 км зазвичай охоплюють проїзд автобусом і залізницею. Поїздка
автомобілем може бути прийнятною, якщо це зазначено в умовах запиту на подання заявок.
Що цим не є? Якщо конкретний випадок витрат на дорогу, проживання чи добових витрат у
межах цієї діяльності не покривається однією з питомих витрат, зазначених у Рішенні С (2021)
35, замість цього витрати слід декларувати як фактично понесені витрати (так само, як «Дорожні
й добові витрати як фактичні витрати» нижче).

14

Рішення Комісії від 12 січня 2021 року, що дозволяє використання питомих витрат для витрат на дорогу,
проживання й добових витрат у межах діяльності або робочої програми за багаторічними програмами
фінансового розвитку на 2021–2027 роки (C (2021) 35).
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На основі фактично понесених витрат слід декларувати такі конкретні випадки:

-

проїзд від 50 до 300 км у третій країні

-

проїзд від 50 до 300 км і між державою-членом та третьою країною

-

наземні поїздки від 50 до 300 км у Люксембурзі (LU), на Кіпрі (CY) або Мальті (MT).

2.2.2 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними під час виконання
діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю, правильно розрахованими тощо; див. статтю 6.1(b))

та

-

бути понесеними для виконання діяльності й відповідно до статті 6.2.C.

2.2.3 Витрати слід розраховуватидля кожної поїздки й особи, яка її здійснює, відповідно до методології,
викладеної в Рішенні С (2021) 35 та Додатку 2a.
Дорожні витрати:

-

поїздки повітрям на відстань понад 400 км: сума залежно від діапазону відстані × кількість поїздок

-

поїздки залізницею на відстань понад 400 км: сума залежно від діапазону відстані × кількість поїздок

-

комбіновані поїздки повітрям і залізницею на відстань понад 400 км: сума залежно від діапазону відстані
× кількість поїздок

-

наземні поїздки (50–399 км) в межах 1 держави-члена: сума для внутрішніх держав-членів × кількість
поїздок

-

наземні поїздки (50-399 км) між 2 державами-членами: сума за поїздку між державами-членами ×
кількість поїздок

-

поїздки між ЄС та одним з найвіддаленіших регіонів ЄС і заморськими країнами та територіями (ЗКТ)5:
конкретна питома витрата для цієї ЗКТ × кількість поїздок

-

поїздки на відстань менше як 400 км без використання наземного транспорту
Гельсінкі/Таллінн): питома витрата за авіаперельоти (400-600 км) × кількість поїздок

-

поїздки до/з місць, що лежать на відстані більш ніж 400 км від центрального аеропорту (наприклад, у
деяких регіонах Фінляндії): відповідна питома витрата за авіаперельоти × 150 % кількості поїздок

(наприклад,

Усі питомі витрати — це сума для покриття зворотної поїздки. Однак розрахунок відстані слід проводити на
основі односторонньої відстані між точками.
Для обчислення відстані між двома точками для залізничного чи повітряного сполучення використовуйте ці
калькулятори відстані.
Початковою й кінцевою точкою зазвичай буде місце роботи особи.
Якщо кінцева точка поїздки відрізняється від початкової, сума, що підлягає декларуванню, буде за ту саму
вихідну точку, якщо для виконання діяльності не потрібна інша кінцева точка. У цьому разі питому витрату
можна розрахувати, використовуючи більшу відстань (наприклад, якщо для виконання діяльності виправданою
є поїздка з Дубліна

- через Брюссель і до Афін, питому витрату, яку буде застосовано, можна розрахувати на основі перельоту з
Брюсселя до Афін.

Якщо подорож передбачає 3 поїздки й потрібна для виконання діяльності (наприклад, Мадрид —

- Брюссель — Берлін — Мадрид), питомі витрати можна розрахувати на основі 2 окремих зворотних рейсів;
Мадрид — Брюссель і Берлін — Мадрид.

Проживання: сума за одиницю (сума залежить від країни) × кількість ночей, проведених у поїздці
Для найвіддаленіших регіонів ЄС або ЗКТ ставка для відповідної держави-члена може використовуватися як
приблизна сума
Добові витрати: сума за одиницю (сума залежить від країни) × кількість днів, проведених у поїздці
Питомі добові витрати розраховано на цілодобовий період. Суму питомих витрат, що підлягають декларуванню,
слід розрахувати шляхом округлення до найближчої повної кількості днів.
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Для найвіддаленіших регіонів ЄС або ЗКТ ставка для відповідної держави-члена може використовуватися
як приблизна сума
Питомі добові витрати призначено для покриття харчування й інших непередбачених витрат.Оскільки
проживання в більшості випадків також оплачується на основі питомих витрат, немає потреби перевіряти,
чи додано сніданок до вартості готелю.
Конкретні випадки (витрати на придбання (C.)):
Дорожні й добові витрати як фактичні витрати (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ, LIFE, ПСП (Просування сільськогосподарської
продукції), ПЗЄП (частково)) — Якщо це передбачено в Грантовій угоді, бенефіціари можуть стягувати фактичні
витрати, понесені під час поїздки.
Ці витрати повинні відповідати загальним і конкретним умовам прийнятності в статтях 6.1 і 6.2.C та:
-

відповідати звичній практиці бенефіціара щодо дорожніх витрат.

Витрати мають відповідати сумам, сплаченим за проїзд, проживання й добове утримання.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.C.2. Обладнання
С.2. Обладнання (усі програми)
С.2. Обладнання
[ВАРІАНТ 1 для програм без витрат на обладнання (неприйнятний):
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 лише для програм з амортизацією:
Придбання обладнання, інфраструктури або інших активів, використаних для діяльності, слід
задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат і списані
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування. ]
[ВАРІАНТ 3 лише для програм з усіма витратами:
Придбання обладнання, інфраструктури чи інших активів спеціально для діяльності (або їхня розробка
як частина завдань діяльності) можуть бути оголошені як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності витрат, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій.
«Капіталізовані витрати» означає:

-

витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

-

які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують або беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування.]
[ВАРІАНТ 4 для програм з амортизацією й усіма витратами на перераховане обладнання (рівень
гранту):
Придбання обладнання, інфраструктури або інших активів, використаних для діяльності, слід
задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат і списані
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування.
[додатковий ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту 24: Окрім того, для такого обладнання, інфраструктури
чи інших активів, придбаних спеціально для діяльності (або розроблених як частина завдань діяльності):

- [введіть назву/тип обладнання]
- [введіть назву/тип обладнання]
[те саме для іншого обладнання]
23

Якщо РУО вирішує встановити конкретні правила, вони повинні бути викладені в запиті на подання
заявок та враховувати вартість підрядів і відносний розмір внеску ЄС щодо всіх витрат на діяльність
та ризику (пропорційність). Конкретні правила може бути встановлено лише під час присудження
договорів субпідрядів на суму вище за 60 000 євро. 24

24

Варіант усіх витрат на придбання й умови повинні бути зазначені в умовах запиту на подання
заявок.
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в особливих випадках витрати можуть бути задекларовані як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності витрат, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій.
«Капіталізовані витрати» означає:

-

витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

-

які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують або беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування.] ]
[ВАРІАНТ 5 для програм з амортизацією й усіма витратами на перераховане обладнання (рівень
гранту):
Придбання обладнання, інфраструктури чи інших активів спеціально для діяльності (або їхня розробка
як частина завдань діяльності), можуть бути оголошені як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій [і якщо
[зазначте додаткові умови відповідності, якщо такі є]].
«Капіталізовані витрати» означає:

-

витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

-

які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують або беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування
[додатковий ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту: Однак для наступного обладнання, інфраструктури чи
інших активів, що використовуються для виконання діяльності:

- [введіть назву/тип обладнання]
- [введіть назву/тип обладнання]
[те саме для іншого обладнання]
витрати слід задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат
і списані відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування. ]]
[ВАРІАНТ 6 для програм з вибором на рівні запиту на подання заявок:
[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням (лише амортизація):
Придбання обладнання, інфраструктури або інших активів, використаних для діяльності, слід
задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат і списані
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування. ]

Загальна інформація > Стаття 6.2.C.2. Обладнання

63

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

[ВАРІАНТ 2 лише всі витрати (якщо вибрано для запиту на подання заявок25):
Придбання обладнання, інфраструктури чи інших активів спеціально для діяльності (або їхня розробка
як частина завдань діяльності) можуть бути оголошені як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності витрат, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій.
«Капіталізовані витрати» означає:

-

витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

-

які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують чи беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування./
[ВАРІАНТ 3 амортизація + усі витрати за перераховане обладнання на рівні гранту (якщо вибрано для
запиту на подання заявок26):
Придбання обладнання, інфраструктури або інших активів, використаних для діяльності, слід
задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат і списані
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування.
[додатковий ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту27: Окрім того, для такого обладнання, інфраструктури чи
інших активів, придбаних спеціально для діяльності (або розроблених як частина завдань діяльності):

- [введіть назву/тип обладнання]
- [введіть назву/тип обладнання]
[те саме для іншого обладнання]
в особливих випадках витрати можуть бути задекларовані як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності витрат, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій.
«Капіталізовані витрати» означає:

- витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

- які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують чи беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування.]]
[ВАРІАНТ 4 усі витрати + амортизація перерахованого обладнання на рівні гранту (якщо вибрано для
запиту на подання заявок28):
Придбання обладнання, інфраструктури чи інших активів спеціально для діяльності (або їхнє освоєння як
частина завдань діяльності) можуть бути оголошені як витрати з повною капіталізацією, якщо вони
відповідають умовам прийнятності, що застосовуються до їхніх відповідних витратних категорій.

25

26

27

28

29

Використовувати як виняток, лише якщо це виправдано характером діяльності й контекстом
використання обладнання чи активів.
Використовувати як виняток, лише якщо це виправдано характером діяльності й контекстом
використання обладнання чи активів.
Варіант та умови повної суми витрат на придбання повинні бути зазначені в умовах запиту на
подання заявок.
Використовувати як виняток, лише якщо це виправдано характером діяльності й контекстом
використання обладнання чи активів.
Варіант та умови амортизації повинні бути зазначені в умовах запиту на подання заявок.
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«Капіталізовані витрати» означає:

- витрати, понесені під час придбання або розробки обладнання, інфраструктури чи інших активів
та

- які обліковуються на рахунку основних засобів бенефіціара відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.

Якщо таке обладнання, інфраструктуру чи інші активи орендують або беруть у лізинг, усі витрати на
оренду чи лізинг є прийнятними, якщо вони не перевищують витрат на амортизацію подібного
обладнання, інфраструктури чи активів і не містять ніяких комісій за фінансування
[додатковий ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту29: Однак для наступного обладнання, інфраструктури чи
інших активів, що використовуються для виконання діяльності:

- [введіть назву/тип обладнання]
- [введіть назву/тип обладнання]
[те саме для іншого обладнання]
витрати слід задекларувати як витрати на амортизацію, розраховані на основі фактично понесених витрат
і списані відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної бухгалтерської практики
бенефіціара.
Може бути враховано лише ту частину витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для
діяльності впродовж її виконання.
Витрати на оренду або лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів також є прийнятними, якщо
вони не перевищують витрат на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів і не
містять ніяких комісій за фінансування. ]] ]

Витрати на обладнання (C.2): Види витрат — Форми — Умови прийнятності —
Розрахунок

3.

3.1.1 Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди (усі програми), бенефіціари /
афілійовані організації можуть стягувати «Витрати на обладнання».

Для програм, які передбачають амортизацію (ГЄ, ПЦЄ, LIFE, ПЄР, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, АШЄС, ПЗЄП,
СМЦЗ), ця бюджетна категорія охоплює витрати на амортизацію обладнання, інфраструктури чи
інших активів, що використовуються для виконання діяльності. Крім того, у деяких випадках
(наприклад, стосовно інфраструктури) ця категорія також може охоплювати витрати, потрібні
для забезпечення готовності активу до використання за призначенням (наприклад, підготування
сайту, доставка й оброблення, установлення тощо).
Що цим не є? Якщо звична практика бенефіціара полягає в тому, щоб розглядати витрати на
капітальне обладнання (або деякі з них) як непрямі витрати, їх НЕ можна оголосити прямими
витратами, а покриває їх єдина ставка непрямих витрат (див.статтю 6.2.E). Будь-яка
амортизація, задекларована як пряма витрата за діяльність, повинна бути прямою витратою
відповідно до практики обліку витрат бенефіціара (див. статтю 6.2.)

3.1.2 Витрати має бути задекларовано як фактичні витрати
3.1.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для фактичних витрат (тобто бути
понесеними під час виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю,
обліковуватися на рахунку бенефіціара тощо; див. статтю 6.1(a))

-

бути придбаними відповідно до статті 6.2.C
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бути списаними відповідно до звичної бухгалтерської практики бенефіціара й міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.

«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» — це міжнародно визнаний набір правил ведення
бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності компаній, призначений для порівняння та розуміння в
різних країнах.
Приклад: МСБО 16 (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) або Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), спочатку створені ЄС, а зараз широко використовувані в міжнародному масштабі.
3.1.4. Їх має бути розраховано згідно з такими принципами:
-

амортизована вартість обладнання (ціна його придбання) повинна розподілятися систематично
протягом усього строку його експлуатації (тобто періоду, протягом якого передбачено використання
обладнання). Якщо строк служби обладнання перевищує рік, бенефіціар НЕ може стягувати всі
витрати за одиницю за один рік (див. також «бухгалтерський готівковий облік» нижче)

-

амортизовані витрати на обладнання НЕ можуть перевищувати вартість придбання обладнання

-

якщо бенефіціар використовує обладнання не виключно для діяльності, може стягуватись лише та
частина, яку було використано для діяльності; обсяг використання слід перевірити
Приклад:
Великий 3D-принтер придбали до початку діяльності, і його не було повністю амортизовано. Протягом
6 місяців у звітному періоді 1 його 50 % часу використовували для діяльності, а протягом інших 50 %
часу — для інших видів діяльності. Лінійну амортизацію застосовують відповідно до звичної практики
бенефіціара (амортизація протягом очікуваного періоду використання 3D-принтера): 100 000 євро на
рік (50 000 євро за 6 місяців).
Задекларовані витрати на проєкт: 50 000 євро (6 місяців використання), помножені на 50 %
використання для діяльності протягом цих 6 місяців = 25 000 євро.

-

бенефіціар НЕ може стягувати амортизацію за періоди до придбання обладнання
Приклад: 1 грудня придбали підтримуване роботами обладнання. І звітний період, і фінансовий рік
закінчуються 31 грудня. Максимальна амортизація, яку може вимагати бенефіціар, становить 1 місяць
(з 1 по 31 грудня); тобто 1/12 річної амортизації. Це застосовно, навіть якщо бенефіціар записав у
своїх рахунках на 31 грудня повний рік амортизації для цієї одиниці.

Витрати на амортизацію треба розраховувати за кожен звітний період.
Конкретні випадки (витрати на обладнання (C.2)):
Малоцінні активи — усі витрати на малоцінний актив можуть бути прийнятними в році його придбання,
якщо:
-

усі витрати обліковуються в бухгалтерському обліку організації як тогорічні видатки (тобто НЕ
записуються як актив, що підлягає амортизації)

-

вартість активу нижча за нижню межу вартості, визначеної національним законодавством
(наприклад, національним податковим законодавством) або іншим об’єктивним посиланням, сумісним
з принципом істотності,

та
-

одиниця використовується виключно для діяльності в році придбання.

Якщо одиниця використовується не виключно для діяльності в році придбання, можна стягнути лише ту
частину, яку використали для діяльності.
Обладнання, куплене до дати початку діяльності — Витрати на амортизацію обладнання, яке
використовується для проведення діяльності, але придбане до дати її початку, є прийнятними, якщо вони
відповідають загальним умовам прийнятності статті 6.1 (а).Решта амортизаційних витрат (обладнання не
було повністю амортизовано до початку діяльності) може бути прийнятною для частки, що відповідає
тривалості діяльності й нормі фактичного використання для цілей діяльності.
Приклад: Відповідно до бухгалтерської практики бенефіціара, частина обладнання, придбаного в
січні 2020 року, має амортизаційний період 48 місяців. Якщо ГУ підписано в січні 2022 року (коли вже
минуло 24 місяці амортизації) й обладнання використовують для цієї діяльності, бенефіціар може
задекларувати витрати на амортизацію, понесені протягом решти 24 місяців, пропорційно
використанню обладнання для цієї діяльності.
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Повна ціна активу за один рік — За загальним правилом, бенефіціари не можуть стягувати загальну ціну
придбання обладнання для діяльності протягом одного року, якщо Грантова угода прямо не передбачає цей
варіант. Тому бенефіціари зазвичай можуть стягувати лише щорічні витрати на амортизацію, які
відповідають тій частині використання обладнання, що стосується виконання діяльності. Декларування своєї
повної ціни за один рік вважатимуть або невідповідним міжнародним стандартам бухгалтерського обліку,
або надмірною витратою — і тому в обох випадках неприйнятним; див. «бухгалтерський готівковий облік»
нижче).
Бухгалтерський готівковий облік — За загальним правилом, бенефіціари не можуть стягувати загальну
ціну придбання обладнання для діяльності протягом одного року, якщо Грантова угода прямо не передбачає
цей варіант. Тому бенефіціари зазвичай можуть стягувати лише щорічні витрати на амортизацію, які
відповідають тій частині використання обладнання, що стосується виконання діяльності. Цю амортизацію
слід розраховувати відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (тобто вона значною мірою
розповсюджується на строк корисної служби обладнання).
«Строк корисної служби» означає час, протягом якого обладнання буде корисним для бенефіціара. Якщо
бенефіціар зазвичай не нараховує амортизацію, він може звернутися до своїх національних податкових норм
для визначення строку корисної служби обладнання.
Тому, якщо строк корисної служби обладнання перевищує рік, бенефіціар НЕ може стягувати повну ціну за
один рік (навіть якщо звична бухгалтерська практика бенефіціара полягає в реєстрації усіх витрат на
придбання обладнання як витрати за один рік).
Приклад:
Бенефіціар, який використовує бухгалтерський готівковий облік, купує машину за 100 000 євро в
березні 2021 року. Згідно з журналом реєстрації машини, її використовували для діяльності 50 % часу
з 1 липня 2021 року й використовуватимуть так до кінця діяльності. Діяльність розпочалася в січні
2021 року й триватиме три роки з двома звітними періодами. Строк служби машини — шість років.
У звітному періоді, що закінчується в червні 2022 року, бенефіціар повинен задекларувати витрати
на амортизацію з урахуванням відсотка використання, часу, використаного для діяльності, і строку
корисної служби машини:
100 000 євро × (12/72 місяці) × 50 % (використовується для діяльності) = сума, задекларована для
машини за перший звітний період
У звітному періоді, що закінчується в грудні 2023 року, бенефіціар повинен задекларувати:
100 000 євро × (18/72 місяці) × 50 % (використовується для діяльності) = сума, задекларована за
машину в другому звітному періоді
Витрати на оренду чи лізинг обладнання, інфраструктури чи інших активів — Якщо обладнання не
було придбано, а орендовано чи взято в лізинг, бенефіціари можуть стягувати витрати на оренду чи лізинг
(тобто фінансовий лізинг, оренда й операційний лізинг).
Ці витрати мають відповідати загальним і конкретним умовам прийнятності (див. статтю 6.1(a) та статтю
6.2.C). Крім того, вони не повинні:
-

перевищувати витрати на амортизацію подібного обладнання, інфраструктури чи активів

-

містити будь-які фінансові збори (наприклад, фінансові витрати, додані до виплат фінансової оренди,
або відсотки за позиками, узятими для фінансування придбання).

Витрати має бути розраховано згідно з такими принципами:
-

-

якщо Грантова угода передбачає амортизацію:
-

вони повинні відповідати фактичним прийнятним витратам, понесеним за оренду чи лізинг

-

якщо обладнання використовують не виключно для діяльності, можна стягувати лише ту
частину, яку використовують для діяльності. Обсяг використання слід перевірити

-

бенефіціар повинен переконатися у відсутності подвійного стягування витрат (зокрема, з
бюджету цього чи якогось іншого гранту ЄС не повинні стягуватися амортизаційні витрати на
прототип або дослідну установку).

якщо Грантова угода передбачає всі витрати:
-

вони повинні відповідати фактичним прийнятним витратам, понесеним за оренду чи лізинг

-

бенефіціар повинен переконатися у відсутності подвійного стягування витрат (зокрема, з
бюджету цього чи якогось іншого гранту ЄС не повинні стягуватися амортизаційні витрати на
прототип або дослідну установку).

Усі капіталізовані витрати (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ, ПЄР, ПЄСПШ, ІМК, СМЦЗ) — Якщо це передбачено в Грантовій
угоді, бенефіціари можуть стягувати з бюджету гранту всі капіталізовані витрати на обладнання,
інфраструктуру чи інші активи.
«Капіталізовані витрати» означає що вони відображаються як активи в балансі бенефіціара. Вони можуть
стосуватися:
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-

усіх витрат на придбання (не лише витрат на амортизацію у відповідному періодичному звіті) та/або

-

усіх витрат на освоєння (не лише витрат на амортизацію у відповідному періодичному звіті).

Ці витрати мають обліковуватися на рахунку основних засобів у бухгалтерській документації бенефіціара
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звичної практики обліку витрат бенефіціара.
Крім того, усі витрати на придбання мають відповідати загальним і конкретним умовам прийнятності вимог
у статті 6.1. та 6.2.C.
Приклад: Бенефіціар повинен купити готове обладнання для виконання деяких своїх цільових
завдань. Відповідні витрати на придбання є прийнятними, якщо вони відповідають статті 6.2.C (тобто,
зокрема, принципам «найкраще співвідношення ціни і якості» та «відсутності конфлікту інтересів»)
Усі витрати на розробку повинні, залежно від характеру одиниць витрат, доданих до вартості розробки,
відповідати загальним і конкретним умовам прийнятності витрат, які застосовуються до окремої одиниці
витрат (наприклад, були придбані відповідно до статті 6.2.C або виконувати конкретні умови, щоб витрати
на персонал були прийнятними (стаття 6.2.A))
Приклад:
Бенефіціар розробляє прототип у межах своїх цільових завдань. Для цього йому потрібно придбати
кілька компонентів і покластися на постачальника послуг, щоб зібрати певні частини прототипу. У
цьому разі відповідні витрати на придбання є прийнятними, якщо вони відповідають статті 6.2.C
(тобто, зокрема, принципам «найкраще співвідношення ціни і якості» та «відсутності конфлікту
інтересів»).
До складання інших частин прототипу залучено також деяких працівників бенефіціара. У цьому разі
відповідні витрати на персонал є прийнятними, якщо вони відповідають статті 6.2.A.1 (витрати на
персонал для працівників або найнятих за еквівалентним актом про призначення).
Витрати має бути розраховано згідно з такими принципами:
-

вони мають відповідати фактичним витратам, понесеним під час придбання або на розробку, і

-

бенефіціар повинен переконатися у відсутності подвійного стягування витрат (зокрема, з бюджету
цього чи якогось іншого гранту ЄС не повинні стягуватися амортизаційні витрати на прототип або
дослідну установку).

Амортизаційні витрати й усі витрати на перераховані одиниці (ГЄ, ПЦЄ, ПЄР, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, ПЗЄП,
СМЦЗ) — Якщо це передбачено в Грантовій угоді, за окремі одиниці, перелічені в Угоді, можуть стягуватися
всі витрати. Докладніше див. вище.
Усі витрати й амортизація за перераховані одиниці (ГЄ, LIFE, ПЄР, СМЦЗ) — Якщо це передбачено в
Грантовій угоді, за всі елементи, крім тих, що зазначено в Угоді, можуть стягуватися всі витрати. Докладніше
див. вище.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.C.3. Інші товари, роботи та послуги
С.3. Інші товари, роботи й послуги (усі програми)
Стаття C.3. Інші товари, роботи й послуги
[ВАРІАНТ 1 для програм без витрат на інші товари, роботи й послуги (неприйнятний):
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з витратами на інші товари, роботи й послуги (стандартний):
Придбання інших товарів, робіт і послуг слід розраховувати на основі фактично понесених витрат.
Такі товари, роботи й послуги охоплюють, наприклад, витратні матеріали та запаси, просування,
розповсюдження, захист результатів, переклади, публікації, сертифікати та фінансові гарантії, якщо
цього вимагає Угода. ]

4.

Витрати на інші товари, роботи й послуги (C.3): Види витрат — Форми —
Умови прийнятності — Розрахунок

4.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (усі програми), бенефіціари / афілійовані
організації можуть стягувати витрати за інші придбання за категорією «Інші товари, роботи й послуги».

Ця бюджетна категорія охоплює витрати на товари й послуги, які були придбані для виконання діяльності,
такі як:
-

витрати на витратні матеріали й запаси (наприклад, сировина)

-

витрати на комунікацію й розповсюдження (наприклад, витрати на переклад і друк або винагороди
графічного дизайнера за друковану продукцію, таку як листівки чи інші рекламні матеріали, що
стосуються комунікаційної діяльності; конференційні збори; витрати на доповідачів і перекладачів)

-

витрати, пов’язані з правами інтелектуальної власності (ПІВ) (наприклад, витрати, пов’язані з
захистом результатів, такі як консультаційні збори або збори, сплачені патентним відомствам)

-

витрати на сертифікати фінансової звітності (СФЗ) і сертифікати з методології (СМРПВ (сертифікати з
методології розрахунку питомих витрат); за потреби)

-

витрати на фінансові гарантії (тільки якщо цього вимагає орган, що надає грант; див. Опис, пункт
4.2).
Рекомендація: Якщо є сумніви щодо того, чи є вартість прийнятною, бенефіціари повинні звернутися
до органу, що надає грант.

Що цим не є? Якщо звична бухгалтерська практика бенефіціара вважає деякі з цих витрат (або їх усі)
непрямими витратами, їх не може бути задекларовано як прямі витрати.

4.1.2 Витрати на інші товари й послуги має бути задекларовано як фактичні витрати.
4.1.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для фактичних витрат (тобто бути понесеними під час
виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю 6.1(a))

та
-

бути понесеними спеціально для діяльності й відповідно до статті 6.2.C
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4.1.4.

Конкретного методу розрахунку немає. Витрати мають відповідати прийнятним фактично
понесеним витратам (тобто сума, сплачена бенефіціаром за постачання товарів, робіт чи послуг).
Витрати на інші товари, роботи й послуги (D.3):
Запаси на складі — запаси й витратні матеріали, які вже були на складі бенефіціара, можуть бути
прийнятними як прямі витрати, якщо їх використовують для діяльності й вони відповідають визначенню
прямих витрат згідно зі статтею 6.2.
Витратні матеріали власного виробництва з обліковою вартістю в інвентарі бенефіціара (тобто не
внутрішні рахунки-фактури витрат на товари й послуги) — Витратні матеріали, виготовлені (вироблені)
самим бенефіціаром, не мають закупівельної ціни; однак витрати на виробництво для бенефіціара зазвичай
реєструються на рахунках бенефіціара (як частина інвентарю).Тому прийнятні витрати на витратні
матеріали власного виробництва повинні визначатися на основі їхньої облікової вартості за таких умов:
-

можна стягувати лише прямі витрати в межах облікової вартості витратного матеріалу (собівартість
продукції)

та
-

сума, що випливає з вищезазначеної вимоги, не може бути значно вищою за ринкову ціну витратного
матеріалу.
Бенефіціари НЕ можуть стягувати комерційну ціну своїх витратних матеріалів власного
виробництва.

Персонал, наданий агентством з тимчасового працевлаштування, — Витрати на персонал, наданий
агентством з тимчасового працевлаштування, зазвичай є прийнятними за категорією С.3 «Інші товари й
послуги», якщо вони відповідають умовам прийнятності (і якщо агентство з тимчасового працевлаштування
не виконує безпосередньо якесь завдання діяльності й у цьому разі може розглядатися як субпідрядник і
має бути задекларовано за категорією B «Субпідряд»).
Права доступу до прав інтелектуальної власності (ГЄ) — Роялті, сплачені за права доступу до прав
інтелектуальної власності (і, відповідно, будь-які виплати за фіксованою ставкою), можуть бути
прийнятними витратами за умови виконання всіх умов відповідності (наприклад, потрібними для виконання
діяльності, понесеними під час її виконання, поміркованими тощо).
Однак наступне є НЕ прийнятним (або прийнятним лише в певних межах):
-

роялті за ексклюзивну ліцензію: є прийнятними, лише якщо можна довести, що ексклюзивність (а
отже, і більша сума роялті) є абсолютно потрібною для виконання діяльності

-

роялті за ліцензійні угоди, які вже діяли до початку діяльності: допустима лише та частина
ліцензійного збору, яка може бути пов’язана з діяльністю (оскільки ліцензія, імовірно, виходить за
межі реалізації діяльності)

-

роялті за права доступу до інформації та знань, наданих іншими бенефіціарами для виконання
діяльності: оскільки правило за замовчуванням передбачає, що права доступу надаються на
безоплатній основі, і бенефіціари можуть відхилятися від цього правила, лише якщо це узгоджено до
підписання Грантової угоди, роялті можуть бути прийнятними лише за явного узгодження всіма
бенефіціарами до підписання угоди
Рекомендація: Якщо бенефіціари мають намір відхилитися від правила за замовчуванням,
рекомендовано докладно пояснити це у своїй заявці.

-

роялті за права доступу до інформації та знань, надані іншими бенефіціарами для використання
результатів та за розширення роялті, що виплачуються третім сторонам за використання результатів):
НЕ прийнятні.

Захист результатів (ГЄ) — Витрати, пов’язані з захистом результатів діяльності, можуть бути прийнятними,
якщо виконуються умови прийнятності. Однак витрати, пов’язані з захистом іншої інтелектуальної власності
(наприклад, вітчизняні патенти) НЕ застосовні.
План використання й поширення результатів (ГЄ) — Витрати на складання плану використання та
розповсюдження результатів зазвичай НЕ є прийнятними, оскільки їх буде понесено до початку діяльності
для підготування заявки. Витрати, що виникають під час перегляду або впровадження цього плану, можуть
бути прийнятними, якщо виконуються умови прийнятності.
Витрати, пов’язані з управлінням результатами досліджень (ГЄ) — Витрати на управління
результатами досліджень (наприклад, управління даними досліджень) є прийнятними, якщо виконуються
умови прийнятності, включно з відкритим доступом до рецензованих публікацій (але див. додаткову умову
прийнятності, зазначену нижче), даними досліджень та іншими результатами.
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Відкритий доступ до наукових публікацій (ГЄ) — Додатково до виконання інших критеріїв
прийнятності витрат, плата за публікацію прийнятна, ЛИШЕ коли публікація у відкритому доступі
на видавничих майданчиках (див. Додаток 5 ГЄ ТГУ).
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D. Інші категорії витрат
D. Інші категорії витрат
[ВАРІАНТ 1 для програм без конкретних категорій витрат:
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з конкретними категоріями витрат:

1.

Інші категорії витрат(D.X): Види витрат — Форми — Умови прийнятності
— Розрахунок

Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації
можуть стягувати витрати за категорією «Інші категорії витрат».
Такі категорії витрат існують у кількох програмах ЄС:
-

Фінансова підтримка третіх сторін (усі програми, крім ДФВС, ПЄСПШ, ПМ, FISC, ІМК, ПЗЄП,
ІТП, СМЦЗ; див. статтю 6.2.D.X. ФПТС)

-

Товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою (ГЄ, ПЦЄ; див. статтю 6.2.D.X.
ВНУТРІШНІЙ_РАХУНОК-ФАКТУРА)

-

Доступ до витрат на науково-дослідну інфраструктуру ГЄ (див.статтю 6.2.D.X ДОСЛІДНА
ІНФРАСТРУКТУРА)

-

Витрати на закупівлю ПЗІ/ДКЗ ГЄ (див. статтю 6.2.D.X ПУБЛІЧНА ЗАКУПІВЛЯ ІННОВАЦІЙ
/ ДОКОМЕРЦІЙНА ЗАКУПІВЛЯ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»)

-

Витрати на мобільність персоналу ГЄ Євратом Співфінанс (див. статтю 6.2.D.X ЄВРАТОМ)

-

Додаткове фінансування ГЄ ЄДР (див. статтю 6.2.D.X ЄВРОПЕЙСЬКА ДОСЛІДНИЦЬКА
РАДА)

-

Витрати на закупівлю СЗВ ПЦЄ (див. статтю 6.2.D.X. СЕРТИФІКАТИ НА ЗАПАТЕНТОВАНІ
ВИРОБИ)

-

Дослідження ІОЄ (див. статтю 6.2.D.X ДОСЛІДЖЕННЯ)

-

Синергетичні елементи ІОЄ (див. статтю 6.2.D.X СИНЕРГЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ)

-

ІОЄ працює в найвіддаленіших регіонах (див.статтю 6.2.D.X НАЙВІДДАЛЕНІШІ РЕГІОНИ)

-

Купівля земельної ділянки для ІОЄ (див. статтю 6.2.D.X ІОЄ_ЗЕМЛЯ)

-

Купівля земельної ділянки для LIFE (див. статтю 6.2.D.X LIFE_ЗЕМЛЯ)

-

Витрати на закупівлю ПЗІ ПЄР (див. статтю 6.2.D.X ПРОГРАМА ЄДИНОГО РИНКУ_ПУБЛІЧНА
ЗАКУПІВЛЯ ІННОВАЦІЙ)

-

Додаткові витрати на координацію та організацію мережі ПЄР КПМСБ ЄМП (див. статтю
6.2.D.X ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ)

-

Оперативні запити ФПМІ ЄММ (див. статтю 6.2.D.X ЗАПИТИ)

-

Довгострокові місії ПМ/FISC (див. статтю 6.2.D.X МІСІЇ)

-

Витрати на місцеві офіси ООЗ (див. статтю 6.2.D.X. МІСЦЕВІ ОФІСИ)
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Загальна інформація > Стаття 6.2.D.X > Фінансова підтримка третіх сторін
D.X. Фінансова підтримка третіх сторін (усі програми, крім ДФВС, ПЄСПШ, ПМ, FISC, ІМК,
ПЗЄП, ІТП, СМЦЗ)
D.X. Фінансова підтримка третіх сторін
Витрати за надання фінансової підтримки третіх сторін (як гранти, призи або подібні форми
підтримки; якщо є) є прийнятними, якщо і як визнано прийнятним в умовах запиту на подання заявок,
якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності, розраховуються [на основі фактично понесених
витрат] [як питомі витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а], а підтримка реалізується
відповідно до умов, викладених у Додатку 1.
Ці умови повинні забезпечувати об’єктивні й прозорі процедури відбору та охоплювати принаймні
наступне:

(a)

(b)

для грантів (або подібного):

(i)

максимальний розмір фінансової підтримки кожної третьої сторони («реципієнта»); ця сума
не може перевищувати суму, зазначену в Описі (див. пункт 3)30 або іншим чином узгоджену
з органом, що надає грант

(ii)

критерії для розрахунку точної суми фінансової підтримки

(iii)

різні види діяльності, які мають право на фінансову підтримку, на основі закритого переліку

(iv)

особи чи категорії осіб, яких підтримуватимуть, та

(v)

критерії та процедури надання фінансової підтримки

для призів (або подібного):

(i)

критерії прийнятності й присудження

(ii)

розмір виграшу та

(iii)

порядок оплати.

[Цю витрату не враховуватимуть за єдиною ставкою непрямих витрат.]]

30

1.

Суму має бути вказано в запиті на подання заявок.Це може бути не більше ніж 60 000 євро,
окрім випадків, коли інакше мета діяльності була б неможливою або її буде занадто складно
досягти (стаття 204 Фінансового регламенту ЄС 2018/1046).

Фінансова підтримка третіх сторін (D.X): Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок

1.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (усі програми, крім ДФВС, ПЄСПШ,
ПМ, FISC, ІМК, ПЗЄП, ІТП, СМЦЗ), бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати
«Фінансову підтримку третіх сторін».

Ця бюджетна категорія охоплює каскадні гранти, призи чи подібне, тобто якщо надання такої
підтримки є частиною проєктної діяльності.
Діяльність може передбачати фінансову підтримку третіх сторін ТІЛЬКИ там, де це чітко
дозволяють умови запиту на подання заявок.
Каскадні гранти можна надавати шляхом фінансових пожертв фізичним особам(наприклад,
грошова допомога, стипендія, дотація) або юридичним особам (наприклад, безповоротна
фінансова допомога місцевим НУО), як стартовий капітал для стартапів або мікрокредитування
чи в інших формах.Призи вручають на основі конкурсу, організованого бенефіціаром.
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Приклади:
1. Інноваційний проєкт у сфері сталого сільського й лісового господарства передбачає
фінансову підтримку кінцевих споживачів (фермерів), які випробовують технологію,
розроблену в межах проєкту.
2. Один з робочих пакетів у Додатку 1 передбачає фінансування для призначення трьох

стипендій у цільовій сфері діяльності.
3. Мотиваційна нагорода, оголошена на початку діяльності за визначення (нового)

підходу до вирішення проблеми технічної реалізації, з якою слід розібратися в кінці
діяльності.
Такі призи НЕ є призами ЄС (хоча бенефіціари повинні рекламувати діяльність і надавати
видимість отриманому фінансуванню ЄС;див. статтю 17).
Що цим не є? Підтримка в натуральній формі (наприклад, безоплатне передання матеріалу)
бенефіціаром третій стороні НЕ вважається фінансовою підтримкою.
Реципієнти не є сторонами Грантової угоди, тому їх там НЕ потрібно вказувати,

1.1.1 Витрати на фінансову підтримку третіх сторін повинні бути задекларованими як
фактичні витрати.

1.1.2 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для фактичних витрат (тобто бути понесеними
під час виконання діяльності, потрібними, пов’язаними з діяльністю тощо; див. статтю
6.1(a))

та
-

відповідати умовам підтримки, викладеним у Додатку 1, зокрема:
-

для каскадних грантів (або подібного):
-

максимальна сума для третьої сторони
Максимальна сума зазвичай НЕ може перевищувати 60 000 євро на
реципієнта. Вищу суму можна вказати як виняток у Додатку 1 за умови
обґрунтування, навіщо вона потрібна для цілей діяльності.
Це межа для реципієнта; кілька реципієнтів можуть отримати до 60 000 євро
кожен (наприклад, 3гранти по 50 000 євро кожен).

-

-

критерії визначення точної суми фінансової підтримки (наприклад, 2000 євро
за гектар; 30 000 євро за студента для дворічної стипендії)
Фінансова підтримка, надана бенефіціарами, може бути в будь-якій формі
(наприклад, сума за фіксованою ставкою або відшкодування витрат,
понесених реципієнтами під час виконання підтримуваної діяльності); для
цілей гранту ЄС ці цілі залишаються фактичними.
чіткий і вичерпний перелік видів діяльності, які відповідають вимогам
фінансової підтримки третіх сторін (наприклад, фінансової підтримки третіх
сторін, дозволеної для діяльності з випробування технологій)
Ці види діяльності повинні приносити користь передусім реципієнтам (НЕ
бенефіціарам).

-

особи або категорія(ї) осіб, які можуть її отримати (наприклад, фермери;
аспіранти)
Бенефіціари повинні описати в Додатку 1 процедури відбору реципієнтів.

-

критерії надання фінансової підтримки (наприклад, фізичні характеристики
сільськогосподарських ділянок, що роблять їх придатними для цілей
діяльності).
Ці критерії мають відповідати цілям, визначеним в умовах запиту на подання
заявок.

-

для призів:
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-

умови участі й умови скасування конкурсу, якщо такі є (наприклад, критерії
прийнятності та виключення; кінцевий строк подання робіт; можливість
співбесіди з журі)

-

критерії присудження для оцінки якості конкурсних робіт з урахуванням цілей
та очікуваних результатів
Критерії мають бути об’єктивними.

-

розмір призу(наприклад, 70 000 євро)

-

порядок оплати (зазвичай один платіж).

Умови також мають бути частиною заявки.

1.1.4.

Конкретного методу розрахунку немає. Витрати мають відповідати прийнятним
фактично понесеним витратам (тобто сумам, сплаченим бенефіціаром за каскадні гранти, призи
чи подібне).
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D.X. Товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою
Витрати на товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою, які безпосередньо використовуються для
певної діяльності, може бути задекларовано як питомі витрати відповідно до звичайної практики обліку витрат,
якщо та як визнано прийнятним в умовах запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам
прийнятності таких питомих витрат, і сума за одиницю обчислюється:

(a)

використовуючи фактичні витрати на товар або послугу, записані на рахунках бенефіціара, віднесені або
шляхом прямого вимірювання, або на основі чинників витрат, та викреслюючи будь-які витрати, які є
неприйнятними або які вже внесено до інших бюджетних категорій; фактичні витрати може бути
скориговано на основі передбачених бюджетом або очікуваних елементів, якщо вони мають значення для
розрахунку витрат, є обґрунтованими й відповідають об’єктивній та перевіреній інформації

та

(b)

відповідно до звичайної практики обліку витрат, яка застосовується послідовно, на основі об’єктивних
критеріїв, незалежно від джерела фінансування

«Товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою» означають товари чи послуги, які надають безпосередньо в
організації бенефіціара для виконання діяльності і які бенефіціар оцінює на основі своєї звичної практики обліку
витрат.
[Цю витрату не враховуватимуть за єдиною ставкою непрямих витрат.]]

1.

Товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою (D.X): Види витрат —
Форми — Умови прийнятності — Розрахунок

1.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (ГЄ й ПЦЄ), бенефіціари / афілійовані
організації можуть стягувати витрати за категорією «Товари й послуги з внутрішнім рахункомфактурою».
Ця бюджетна категорія охоплює витрати на товари й послуги, які бенефіціар сам виготовив або
надав для виконання діяльності. Вони можуть охоплювати (невичерпний список):
-

витратні матеріали власного виробництва (наприклад, електронні пластини, хімікати)

-

використання спеціальних приладів або дослідницьких засобів, потрібних для проведення
заходів (наприклад, чиста кімната, аеродинамічна труба, суперкомп’ютер, електронний
мікроскоп, приміщення для утримання тварин, теплиця, акваріум)

-

стандартизовані процеси тестування або досліджень і розробок (наприклад, геномний
тест, аналіз мас-спектрометрії)

-

послуги хостингу для розміщення учасників проєктної групи, які беруть участь у діяльності
(наприклад, житло, їдальня).

Що цим не є? Витрати на придбані товари чи послуги й витрати на товари чи послуги з
внутрішнім
рахунком-фактурою,
які
не
використовують
безпосередньо
для
діяльності(наприклад, допоміжні послуги, такі як прибирання, загальна бухгалтерія,
адміністративна підтримка тощо).

1.1.2 Витрати на товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою має бути задекларовано

як питомі витрати відповідно до звичайної практики обліку витрат. Звичайна практика обліку
витрат повинна визначати як одиницю (наприклад, година використання аеродинамічної труби,
один геномний тест, одна електронна пластина, виготовлена на місці, тощо), так і методологію
визначення витрат на одиницю.
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Для підтвердження цих витрат НЕ обов’язково мати документ під назвою «внутрішній рахунокфактура», але бенефіціар повинен мати задокументовану методологію їх визначення (така методологія
повинна бути частиною його звичної практики обліку витрат). Бенефіціар повинен також продовжувати
наводити докази використання товару чи послуги для певної діяльності й зазначати кількість
використаних одиниць.
1.1.3 Витрати повинні відповідати таким загальним умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для питомих витрат (тобто бути понесеними
впродовж виконання діяльності, потрібними для її виконання, бути такими, які можна
ідентифікувати й перевірити, тощо; див. статтю 6.1(b))

-

відповідати звичній практиці обліку витрат бенефіціара
У бенефіціара повинна бути звична практика обчислення питомих витрат на певні товар
чи послугу. Питомі витрати — це внутрішні витрати на одиницю, які стягують з різних
підрозділів однієї організації; це не ціна, яку стягують у контексті комерційного продажу
або з бюджетів грантів інших фінансових донорів.

-

практику обліку витрат слід застосовувати послідовно, на основі об’єктивних критеріїв,
незалежно від джерела фінансування
Бенефіціар повинен послідовно застосовувати свою звичну практику обліку витрат для
розрахунку питомих витрат на основі об’єктивних критеріїв, яка має бути доступною для
перевірки в разі інспектування, аудиторської перевірки, огляду чи розслідування. Він
повинні робити це незалежно від того, хто фінансує діяльність.
Приклад: якщо бенефіціар установлює нову питому витрату, яка застосовується
лише до діяльності в межах ЄС, витрати з внутрішнім рахунком-фактурою на основі
цієї нової питомої витрати будуть неприйнятними. Якщо бенефіціар повинен
адаптувати свою звичну практику обліку витрат для того, щоб вона відповідала
правилам ЄС щодо грантів (наприклад, оскільки звична методологія містить
неприйнятну одиницю витрат), адаптовану методологію не розглядатимуть як нову
питому витрату.

-

суму за одиницю має бути розраховано з використанням фактичних витрат, записаних у
рахунках реципієнта, без урахування будь-яких невиправданих витрат або витрат, які вже
внесено до інших бюджетних категорій
За потреби питомі витрати має бути скориговано, щоб усунути:
-

елементи витрат, які не відповідають Грантовій угоді (навіть якщо вони є частиною
звичної методології бенефіціара для визначення питомих витрат для його внутрішніх
рахунків-фактур)
Приклад: Бенефіціар послуговується внутрішніми рахунками-фактурами за
використання електронного мікроскопа на основі питомої витрати за годину
використання. Методологія розрахунку питомих витрат охоплює капітальні витрати
(наприклад, відсотки, які банк стягує за кредит, використаний для придбання
мікроскопа). Ці витрати неприйнятні згідно з Загальними положеннями й умовами
(див. статтю 6.3) і тому їх слід видалити. Питомі витрати варто перерахувати без
них.
Бенефіціар НЕ може просто застосувати приблизний відсоток вирахування з
суми своїх внутрішніх рахунків-фактур для видалення неприйнятних витрат. Він
повинен гарантувати, що внутрішній рахунок-фактура не містить будь-які
неприйнятні витрати.

-

витрати на ресурси, які не належать бенефіціару і якими він користується
безоплатно (наприклад, персонал або обладнання третьої сторони, надані
безоплатно), оскільки ці витрати відсутні в його рахунках (див. статтю 6.1(a)(v))

-

витрати, які вже внесено до інших бюджетних категорій (подвійне фінансування тих
самих витрат,див. статтю 6.1(a)(i)).
Приклад: Бенефіціар використовує внутрішні рахунки-фактури для аналізів
хімічного складу води на основі питомих витрат на аналізовану пробу води.
Методологія розрахунку питомих витрат охоплює витрати на персонал, який
проводить аналіз. Однак витрати на цих осіб уже стягують за діяльність за
категорією прямих витрат на персонал (категорія А.1). Таким чином, витрати на
персонал повинні бути видалені, а питомі витрати треба перерахувати без них.
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якщо до розрахунку суми за одиницю було додано передбачені бюджетом або очікувані
елементи, останні повинні:

-

-

бути актуальними (тобто чітко пов’язаними з одиницею з рахунком-фактурою)

-

бути використовуваними помірковано
розрахунку питомих витрат)

-

відповідати об’єктивній і перевіреній інформації (тобто їхню основу має бути чітко
визначено, і бенефіціар може показати, як їх було розраховано)

(тобто не

відігравати великої ролі в

лише частку одиниці витрат, яка використовується для виробництва товару чи послуги з
внутрішнім рахунком-фактурою, може бути додано до групи витрат, що використовуються
для визначення витрати за одиницю. Частку має бути розраховано за допомогою ключів
розподілу, визначених у звичній практиці обліку витрат бенефіціара (наприклад, витрати
на електропостачання, віднесені до чистої кімнати на основі квадратних метрів, які вона
займає).

-

Ключі розподілу, що призводять до більших питомих витрат за товар або послугу з
внутрішніми рахунками-фактурами під час їх використання в проєктах ЄС, як порівняти з
іншими проєктами, НЕ прийматимуть.
Межа — Частка витрат на одиницю витрат, внесена до внутрішнього рахунку-фактури, зменшує
частку одиниці витрат, яку можна стягнути як прямі витрати на діяльність ЄС.

Наприклад, частка робочого часу особи, яка враховується в розрахунку питомих витрат, зменшує
кількість годин, оплату за які особа може стягнути протягом року з бюджетів грантів ЄС (див. статтю
6.2.A). З бюджету гранту не можна двічі стягувати ті самі години особи, раз додавши їх до питомих витрат
і знову додавши як прямі витрати на персонал.
Приклад: Витрати на приміщення для утримання тварин
Приклади загальноприйнятних
частини питомих витрат

витрат

як

-

персонал, який працює в приміщенні
(наприклад, охоронці, ветеринари й інші
особи, безпосередньо призначені дбати про
приміщення для утримання тварин)

-

витратні матеріали, що використовуються
для утримання тварин (наприклад, корми
для тварин, підстилки)

-

амортизація кліток та іншого обладнання,
яке безпосередньо використовують для
утримання тварин

-

загальні запаси, такі як електроенергія або
вода, що використовуються в приміщенні

-

спеціальне обслуговування та прибирання
приміщення для утримання тварин

-

витрати на спільну інфраструктуру в місці
розташування приміщення для утримання
тварин (наприклад, центральне опалення,
система кондиціювання повітря) і загальні
витрати на її обслуговування, розподілені за
допомогою звичайного ключового драйвера

-

спільні послуги з розподілом витрат,
понесених за приміщення для утримання
тварин, за допомогою звичайного ключового
драйвера
(наприклад,
спільні
послуги
прибирання
будівлі,
де
розміщено
приміщення для тварин)

-

витрати на амортизацію спільних будівель,
розподілені
за
допомогою
звичайного
ключового драйвера (наприклад, якщо
приміщення для тварин — частина основної
будівлі бенефіціара)

Приклади неприйнятних
питомих витрат

витрат

як

частини

- банківські відсотки, резерви на майбутні
витрати й будь-які інші неприйнятні витрати,
перелічені в статті 6.5

Приклад: Витрати на аеродинамічну трубу
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Приклади неприйнятних витрат як частини
питомих витрат

-

персонал, що працює на об’єкті (наприклад,
техніки, інженери й інші особи, що
безпосередньо обслуговують аеродинамічну
трубу)

-

амортизація
обладнання,
включно
зі
спеціальним програмним та апаратним
забезпеченням,
потрібним
для
функціонування аеродинамічної труби

-

загальні запаси, такі як електрика, що
використовуються для аеродинамічної
труби

-

страхування аеродинамічної труби
приміщення, у якому її розмістили)

-

спеціальне обслуговування та чищення
обладнання
аеродинамічної
труби
(наприклад,
системи
повітряного
охолодження)

-

калібрування / метрологічні випробування
аеродинамічної труби

-

витрати на спільну інфраструктуру, де
розміщено аеродинамічну трубу, розподілені
за
допомогою
звичайного
ключового
драйвера
(наприклад,
центрального
опалення, системи кондиціювання повітря), і
пов’язані з ними спільні витрати на
обслуговування

-

витрати на амортизацію спільних будівель,
розподілені
за
допомогою
звичайного
ключового драйвера (наприклад, якщо
приміщення з аеродинамічною трубою —
частина основної будівлі бенефіціара)

-

банківські відсотки, резерви на майбутні
витрати й будь-які інші неприйнятні
витрати, перелічені в статті 6.5

(або

1.1.4.
Витрати має бути розраховано для кожного товару й послуги з внутрішнім рахункомфактурою відповідно до умов, викладених вище.
Конкретні випадки (витрати на товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою
(D.X)):
Ресурси спільної власності (ГЄ) — Як виняток, якщо ресурс, для якого розраховується питома
витрата, є спільною власністю бенефіціара й третьої сторони, витрати, зареєстровані на
рахунках третьої сторони за ресурс спільної власності, не потрібно видаляти, якщо:
-

третя сторона згадується в Грантовій угоді (наприклад, як третя сторона, що надає внески
в натуральній формі в Додатку 1), та

-

витрати відповідають іншим умовам прийнятності цієї статті(наприклад, безпосередньо
пов’язані з ресурсом, виключають неприйнятні витрати тощо).
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Загальна інформація > Стаття 6.2.D.X > Додаткове фінансування ГЄ ЄДР (Європейської
дослідницької ради)
D.X. Додаткове фінансування ГЄ ЄДР
[ВАРІАНТ для грантів ГЄ ЄДР: D.7. Додаткове фінансування ЄДР
Витрати на додаткове фінансування ЄДР (наприклад, витрати на введення в експлуатацію, основне
обладнання, доступ до великих об’єктів, основні витрати на експериментальні й польові роботи) є
прийнятними, якщо і як визнано прийнятним в умовах запиту на подання заявок, якщо вони відповідають
загальним умовам прийнятності, розраховуються на основі фактично понесених витрат, відповідають
умовам, викладеним у пунктах А та С щодо основних видів витрат (на персонал і придбання) та понесені
для діяльності, прийнятної для такого додаткового фінансування.
Зміни до цієї категорії витрат вимагають або внесення поправок, або, у виняткових випадках, спрощення
затвердження (постфактум у періодичному звіті). Ці зміни можуть бути прийняті лише за умови, що цілі, для
яких було присуджено додаткове фінансування, залишаються незмінними.]
[ВАРІАНТ для грантів ГЄ ЄДР: D.8. Додаткове фінансування ЄДР (субпідряд, ФПТС і товари й послуги
з внутрішнім рахунком-фактурою)
Витрати на додаткове фінансування ЄДР (субпідряд, фінансова підтримка третіх сторін (ФПТС) і
товари й послуги з внутрішнім рахунком-фактурою) є прийнятними, якщо і як визнано прийнятним в
умовах запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності, розраховуються
на основі фактично понесених витрат, відповідають умовам, викладеним у пунктах B, D.1 та D.2 щодо
основних видів витрат (субпідряди, фінансова підтримка третіх сторін і товари й послуги з внутрішнім
рахунком-фактурою), та понесені для діяльності, прийнятної для такого додаткового фінансування.
Зміни до цієї категорії витрат вимагають або внесення поправок, або, у виняткових випадках, спрощення
затвердження (постфактум у періодичному звіті). Ці зміни можуть бути прийняті лише за умови, що цілі, для
яких було присуджено додаткове фінансування, залишаються незмінними.
Цю витрату не враховуватимуть за єдиною ставкою непрямих витрат.]

1. D.X. Додаткове фінансування ГЄ ЄДР: Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
1.1.1 Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації
можуть стягувати «Додаткове фінансування ЄДР».

Ця бюджетна категорія охоплює види витрат на додаткове фінансування, визначені в чинній
Робочій програмі ЄДР (наприклад, основне обладнання, значні витрати на польові роботи
тощо).Перевірте текст вашого запиту на подання заявок.

1.1.2 Їх має бути задекларовано як фактичні витрати.
1.1.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними впродовж
виконання діяльності, потрібними для її виконання, бути такими, які можна ідентифікувати та
перевірити, тощо; див. статтю 6.1(a))

-

виконувати конкретні умови прийнятності для виду витрат, про які йдеться
(наприклад, витрати, пов’язані з придбанням основного обладнання, також повинні
відповідати конкретним умовам прийнятності для категорії витрат С.2. Обладнання).

та

1.1.4. Витрати мають відповідати прийнятним фактично понесеним витратам (тобто сумі,
виплаченій бенефіціаром) і повинні бути розраховані відповідно до правил, що застосовуються
до виду витрат, про які йдеться.
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2. Додаткове фінансування ЄДР (субпідряд, ФПТС і товари та послуги з
внутрішнім рахунком-фактурою):Види витрат — Форми — Умови
прийнятності — Розрахунок
2.1.1 Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди, бенефіціари / афілійовані організації

можуть стягувати «Додаткове фінансування ЄДР (субпідряд, ФПТС і товари та послуги з внутрішнім
рахунком-фактурою)».
Ця бюджетна категорія охоплює види витрат на додаткове фінансування, викладені в Робочій
програмі ЄДР і пов’язані з субпідрядом, фінансовою підтримкою третіх сторін (ФПТС) та товарами й
послугами з внутрішнім рахунком-фактурою. (наприклад, витрати на значну експериментальну
роботу, доступ до великих приміщень тощо). Перевірте текст вашого запиту на подання заявок.

2.1.2 Їх має бути задекларовано як фактичні або питомі витрати (для додаткового фінансування,
пов’язаного з товарами та послугами з внутрішнім рахунком-фактурою)

2.1.3 Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:
-

виконувати загальні умови прийнятності для витрат (тобто бути понесеними впродовж
виконання діяльності, потрібними для її виконання, бути такими, які можна ідентифікувати та
перевірити, тощо; див. статтю 6.1(a))

та
-

виконувати конкретні умови прийнятності для виду витрат, про які йдеться (тобто субпідряд,
фінансова підтримка третіх сторін (ФПТС) і товари та послуги з внутрішнім рахункомфактурою).

2.1.4.

Витрати повинні відповідати прийнятним (одиничним чи фактичним) понесеним витратам
і розраховуватися відповідно до правил, що застосовуються до виду витрат, про які
йдеться.Конкретні випадки (додаткові витрати ЄДР (D.7 та D.8)):
Спрощена процедура затвердження (додаткове фінансування) — Якщо вам потрібно внести
деякі зміни щодо наданого додаткового фінансування, координатор повинен подати запит на
поправку до ГУ, щоб змінити Додаток 1 (див. статтю 39), або позначити його в періодичному звіті
(спрощена процедура затвердження; докладніше див. статтю 6.1).Однак в останньому разі ви
ризикуєте тим, що орган, що надає грант, може не схвалити зміну та відхилити витрати. Настійно
рекомендовано звернутися до органу, що надає грант, перш ніж ухвалювати рішення про будь-які
зміни.
Приклад (зміна, яку можна прийняти):
1. Додаткове фінансування було присуджено для придбання певної частини основного
обладнання. Під час виконання діяльності ККД (керівник клінічних досліджень) пропонує
використати додаткове фінансування для придбання нещодавно розробленого обладнання,
яке дало б дослідницькій групі змогу ефективніше виконувати цільові завдання. Цю зміну
можна було прийняти.
2. Додаткове фінансування було присуджено для проведення соціологічного експерименту в

трьох європейських країнах. Під час виконання діяльності ККД пропонує розширити сферу
фінансованих досліджень і додати до вищезазначеного експерименту четверту країну (не
європейську). Цю зміну можна було прийняти.
Приклад (зміна, яку не буде прийнято):
1. Додаткове фінансування було присуджено для оплати витрат на наукову експедицію до
Антарктиди. Після успішного завершення експедиції ККД пропонує використати залишкове
додаткове фінансування на закупівлю обладнання для цієї діяльності. Цю зміну не буде
прийнято.
2. Додаткове фінансування було призначено для покриття доступу з внутрішнім рахунком-

фактурою до великих приміщень бенефіціара. Під час виконання діяльності ККД пропонує
використати додаткове фінансування для залучення нових членів команди з метою вивчення
та розвитку альтернативних напрямів дослідження. Цю зміну не буде прийнято.
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Загальна інформація > Стаття 6.2.E. Непрямі витрати
E. Непрямі витрати (усі програми)
E.

Непрямі витрати

[ВАРІАНТ 1 для програм без непрямих витрат:
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з непрямими витратами (стандартний):
Непрямі витрати буде відшкодовано за єдиною ставкою [7 %][[...%] [ВАРІАНТ А для програм зі
стандартною єдиною ставкою 7 % для всіх категорій витрат: прийнятні прямі витрати (категорії A–D, за
винятком витрат на волонтерів та звільнених від податків конкретних категорій витрат, якщо такі
є)][ВАРІАНТ В для програм з 25%-ю єдиною ставкою: прийнятні прямі витрати (категорії A–D, за винятком
витрат на волонтерів, субпідрядних витрат, фінансової підтримки третіх сторін і звільнених від податків
конкретних категорій витрат, якщо такі є][ВАРІАНТ C для програм з єдиною ставкою на іншій основі:
[перерахуйте витрати, на яких має базуватися єдина ставка, наприклад, витрати на персонал (категорія
А, окрім витрат на волонтерів, якщо такі є]]. ]

1. Непрямі витрати (E.): Види витрат — Форми — Умови прийнятності —
Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає вимогам Грантової угоди (усі програми; крім ІОЄ, ІМК та деяких
запитів на подання заявок LIFE та ПЄСПШ), бенефіціари / афілійовані організації можуть
стягувати «Непрямі витрати».
Ця бюджетна категорія покриває всі витрати на діяльність, які з нею безпосередньо
пов’язані (тобто накладні витрати).

не

Непрямі витрати декларують як фіксовану єдину ставку (для більшості програм
фіксовану єдину ставку 7 % встановила стаття 181(6) Фінансового регламенту ЄС; для деяких
програм вищу ставку передбачив Регламент програми (див. «конкретні випадки» нижче).

1.2

Витрати повинні відповідати таким умовам прийнятності:

1.3
-

виконувати загальні умови для того, щоб витрати за єдиною ставкою були прийнятними
(тобто витрати, до яких застосовується єдина ставка, повинні бути прийнятними,
правильно розрахованими тощо; див. статтю 6.1(с))

Витрати має бути розраховано шляхом застосування єдиної ставки 7 % до прийнятних
витрат (категорії A–D, за винятком витрат на волонтерів і звільнених від податків категорій
витрат, якщо такі є).

1.4

Сам розрахунок автоматизовано: Суму непрямих витрат попередньо заповнює ІТ-система.
Бенефіціари можуть змінити суму, якщо вони хочуть вимагати менших непрямих
витрат(наприклад, тому що мають паралельні операційні гранти ЄС; див. «конкретні
випадки» нижче).
Конкретні випадки (непрямі витрати (E.)
Поєднання цільових та операційних грантів ЄС — Бенефіціари, які мають паралельні цільові
та операційні гранти ЄС, можуть вимагати покриття непрямих витрат у своїх цільових грантах,
ТІЛЬКИ якщо вони можуть продемонструвати поділ витрат (тобто, що їхні операційні гранти не
покривають ніяких витрат, які покривають їхні цільові гранти).
Щоб продемонструвати поділ витрат, треба виконати такі умови:
-

операційний грант може НЕ покривати 100 % річного бюджету бенефіціара (тобто це може
бути не повний операційний грант)

-

бенефіціар повинен використовувати аналітичний облік, що дозволяє вести облік витрат
з ключами розподілу витрат і кодами обліку витрат, А ТАКОЖ застосовувати ці ключі та
коди для ідентифікації та розділення витрат (тобто розподіляти їх або на цільову грантову
діяльність, або на оперативну грантову діяльність)
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бенефіціари повинні записати:

-

-

усі реальні витрати на діяльність, які покривають їхні операційні гранти (тобто на
персонал, загальні поточні витрати та інші операційні витрати, пов’язані з робочою
програмою діяльності), та

-

всі реальні витрати на діяльність, які покриває цільовий грант (включно з реальними
непрямими витратами, пов’язаними з діяльністю)

розподіл витрат має здійснюватися так, щоб він приводив до справедливого, об’єктивного
та реалістичного результату.

-

Бенефіціари, які не можуть виконати ці умови, повинні або:
утримувати операційний грант, але підписати цільовий грант без непрямих витрат або не
вимагати відшкодування непрямих витрат на стадії звітності (тобто зменшити попередньо
заповнену суму в стовпці непрямих витрат фінансової звітності)

-

або
-

відмовитися від операційного гранту, щоб мати можливість вимагати відшкодування
непрямих витрат у цільовому гранті.

Рекомендація: У разі перетину цільових та операційних грантів ЄС зверніться до органу, що
надає грант (надіславши повідомлення на Портал фінансування та тендерів ), щоб отримати
пораду, як це зробити.
Майте на увазі, що операційні гранти не завжди легко визначити. Вони існують під різними
позначками (операційні гранти; фінансові внески в організації та/або підтримка їх
функціонування/діяльності тощо). Перевірте текст вашого запиту на подання заявок.
25 % єдиної ставки непрямих витрат (ГЄ, ПЄР КПМСБ ЄМП) — Якщо це передбачено в
Грантовій угоді, єдина ставка становить 25 %, але пул прийнятних витрат менший (категорії
A–D, за винятком витрат на волонтерів, субпідрядних витрат, фінансової підтримки третіх
сторін і звільнених від податків конкретних категорій витрат, якщо такі є) .
Для ГЄ всі конкретні категорії витрат, крім додаткових витрат ЄДР (D.7) звільняються від
податків (тобто НЕ враховуються за єдиною ставкою).
Приклад:
Державний університет є бенефіціаром відповідно до ГУ та поніс такі витрати:
-

100 000 євро витрат на персонал

-

20 000 євро субпідрядних витрат,

-

10 000 євро на інші товари та послуги (витратні матеріали).

Прийнятні прямі витрати: 100 000 + 20 000 + 10 000 = 130 000 євро
Прийнятні непрямі витрати: 25 % від (100 000 + 10 000) = 27 500 євро
Загальні прийнятні витрати: 157 500 євро
Інші єдині ставки непрямих витрат (ДФВС, ПСП, ПЄР ЄСС) — Інші програми мають більші
(або нижчі) єдині ставки непрямих витрат і змінні для пулу прийнятних витрат (наприклад, ДФВС
35 %, ПСП 4 %, ПЄР ЄСС 30 % — усі за категорією A. Витрати на персонал, крім витрат на
волонтерів)
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F. Внески (зараз не використовується ніякою програмою)
Внески
[ВАРІАНТ 1 для програм без внесків:
Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 лише для програм з питомими внесками:
F.

Внески

F.X [Вставте назву питомого внеску]
[Вставте назву питомого внеску] є прийнятними, якщо і як їх оголошено прийнятними в умовах запиту
на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності та розраховуються як питомі
витрати відповідно до методу, викладеного в Додатку 2а [та [вставити додаткові умови прийнятності,
якщо такі є]]. ]
[ВАРІАНТ 3 для програм з внесками за єдиною ставкою:
F.X [Вставте назву внеску за єдиною ставкою]
[Вставте назву внеску за єдиною ставкою] є прийнятними, якщо і як їх оголошено прийнятними в умовах
запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності для внесків за єдиною
ставкою [та [вставте додаткові умови прийнятності, якщо такі є]].
Їх розраховуватимуть за єдиною ставкою [...%] від [перерахуйте витрати/внески, на які має спиратися
єдина ставка]. ]
[ВАРІАНТ 4 для програм з внесками за фіксованою ставкою:
F.X [Вставте назву внеску за фіксованою ставкою]
[Вставте назву внеску за фіксованою ставкою] є прийнятними, якщо і як їх оголошено прийнятними в
умовах запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності для внесків
за фіксованою ставкою [та [вставте додаткові умови прийнятності, якщо такі є]].
Їх розраховуватимуть на основі суми за фіксованою ставкою, зазначеної в Додатку 2. ]
[ВАРІАНТ 5 для програм, фінансування яких не пов’язане з витратами:
F.X [Введіть назву фінансування, не пов’язаного з витратами]
[Вставте назву фінансування, не пов’язаного з витратами] є прийнятними, якщо і як їх оголошено
прийнятними в умовах запиту на подання заявок, якщо вони відповідають загальним умовам прийнятності
для фінансування, не пов’язаного з витратами [і розраховуються як [вставте правило розрахунку]] [та
[вставте додаткові умови прийнятності, якщо такі є]]. ]

1. Внески (F.): Види витрат — Форми — Умови прийнятності — Розрахунок
Що це? Якщо це відповідає умовам Грантової угоди (на сьогодні не для всіх програм),
бенефіціари / афілійовані організації можуть стягувати «Внески».
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6.3 Неприйнятні витрати та внески
6.3

Неприйнятні витрати та внески

Наведені нижче витрати або внески є неприйнятними:

(a)

витрати або внески, які не відповідають умовам, викладеним вище (статті 6.1 та 6.2), зокрема:

(i)

витрати, пов’язані з рентабельністю капіталу та дивідендами, виплаченими бенефіціаром

(ii)

борг і витрати на обслуговування боргу

(iii)

резерви на майбутні збитки або борги

(iv)

заборговані відсотки

(v)

втрати від курсової різниці

(vi)

банківські витрати, які стягує банк бенефіціара за перекази з органу, що надає грант

(vii)

надмірні або необдумані витрати

(viii) [ВАРІАНТ 1 для програм з прийнятним ПДВ: ПДВ, що підлягає вирахуванню або поверненню

(включно з ПДВ, який сплачують державні органи, що виступають представниками влади)]
[ВАРІАНТ 2 для програм з неприйнятним ПДВ: ПДВ (завжди неприйнятний)]

(b)

(ix)

понесені витрати або внески за діяльність, здійснену під час тимчасового зупинення дії
Грантової угоди (див. статтю 32)

(x)

[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: внески третіх сторін у натуральній формі] [ВАРІАНТ 2 для
програм з прийнятними внесками в натуральній формі: внески третіх сторін у натуральній
формі: не застосовно]

витрати або внески, задекларовані за іншими грантами ЄС (або грантами, що присуджуються
державою-членом ЄС, країною, що не є членом ЄС, або іншим органом, що виконує бюджет ЄС),
за винятком таких випадків:

- [ВАРІАНТ 1 для програм із «Синергетичною діяльністю»: [ВАРІАНТ 1 за замовчуванням:

«Синергетична діяльність»: не застосовно/ [ВАРІАНТ 2, якщо вибрано для гранту: якщо
гранти є частиною спільно скоординованих синергетичних запитів на подання заявок, а
фінансування за грантами не перевищує 100 % витрат і задекларованих у них
внесків]][ВАРІАНТ 2 для програм без «Синергетичної діяльності»: «Синергетична
діяльність»: не застосовно]

- якщо цільовий грант поєднується з операційним грантом31, що діє протягом того самого

періоду, і бенефіціар може продемонструвати, що операційний грант не покриває ніяких
(прямих чи непрямих) витрат на цільовий грант

(c)

витрати або внески на персонал національної (або регіональної/місцевої) адміністрації, на
діяльність, яка є частиною звичної діяльності адміністрації (тобто яка не здійснюється лише через
грант)

(d)

витрати або внески (особливо на дорогу та добові) на персонал чи представників установ,
організацій чи органів ЄС

31

Див. визначення в статті 180(2)(b) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046: «операційний грант» означає грант
ЄС для фінансування «функціонування органу, мета якого — бути частиною та підтримувати політику ЄС».
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Інше32:

(i)

[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: обмеження країн щодо прийнятних витрат: не застосовно/
[ВАРІАНТ 2 для програм з обмеженнями країн щодо прийнятних витрат: [ВАРІАНТ 1 за
замовчуванням: обмеження країн щодо прийнятних витрат: не застосовно] [ВАРІАНТ 2,
якщо вибрано для запиту на подання заявок: витрати або внески на діяльність, яку не
проводять у прийнятних країнах або цільових країнах, визначених умовами запиту на
подання заявок, — якщо це не схвалено органом, що надає грант]]

(ii)

[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: інші неприйнятні витрати: не застосовно] [ВАРІАНТ 2 для
програм з іншими неприйнятними витратами: витрати чи внески, задекларовані конкретно
неприйнятними в умовах запиту на подання заявок ].

Умову має бути зазначено в умовах запиту на подання заявок.

32

1. Неприйнятні витрати та внески
Витрати та внески неприйнятні, якщо застосовно одне з наведеного нижче:
-

вони не відповідають загальним і конкретним умовам прийнятності, викладеним у статтях
6.1 та 6.2
Приклад: бонуси, що їх виплачують учасниками, не відповідають умовам,
викладеним у статті 6.2; субпідрядні витрати не відповідають статті 13

-

їх перелічено в статті 6.3, зокрема:
-

витрати, пов’язані з рентабельністю капіталу або дивідендами, виплаченими
бенефіціаром
Приклад: дивіденди, виплачені як винагорода за вкладення коштів у діяльність;
винагорода, виплачена як частка у власному капіталі компанії.

-

борг і витрати на обслуговування боргу
«Обслуговування боргу» — це сума, сплачена по основній сумі кредиту, і відсотки
за певний період часу.
Приклад: Якщо
бенефіціар бере кредит, який використовує для придбання
обладнання або витратних матеріалів для проєкту, у розмірі 100 000 євро під 9
відсотків протягом 10 років, обслуговування боргу за перший рік (основна сума та
відсотки) становить 15 582 євро

-

резерви на майбутні збитки або борги
«Резерв» означає суму, відкладену на рахунках організації для покриття відомого
зобов’язання з невизначеними термінами або сумою. Це охоплює резерви під
сумнівну або безнадійну заборгованість.

-

заборговані відсотки (тобто відсотки за кредит для позики капіталу)

-

курсові втрати (тобто для бенефіціарів, які використовують валюти, відмінні від
євро, або виставляють рахунки-фактури у валюті, відмінній від тієї, якою вони
користуються: будь-які втрати через коливання обмінного курсу, наприклад, між
датою виставлення рахунка та датою оплати)

-

банківські витрати, які стягує банк бенефіціара за перекази з органу, що надає грант
І навпаки, банківські збори за розподіл фінансування ЄС можуть становити
прийнятні витрати для координатора (за умови дотримання вимог статей 6.1 та
6.2.C.3).
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надмірні або необдумані витрати
«Витрачати надмірно» означає платити за товари, послуги чи персонал за ставками,
значно більшими, ніж наявні ринкові, чи звична практика бенефіціара (що зрештою
призведе до фінансових втрат, яких можна було б уникнути).
«Витрачати необдумано» означає не виявляти обережності, вибираючи продукти,
послуги або персонал (що зрештою призведе до фінансових втрат, яких можна було
б уникнути).

-

ПДВ, що підлягає вирахуванню або поверненню (включно з ПДВ, який сплачують
державні органи, що виступають представниками влади)
«ПДВ, що підлягає вирахуванню» означає ПДВ, який підлягає відшкодуванню за
національною системою ПДВ (тобто системою стягнення та вирахування відповідно
до національного законодавства з ПДВ). Такий ПДВ не є справжньою та остаточною
витратою, а тому зазвичай, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, не
повинен реєструватися як такий. Рахунки витрат і доходів повинні виключати ПДВ,
що підлягає вирахуванню; такий ПДВ слід записувати в окремих звітах про
кредиторську або дебіторську заборгованість без впливу на статті доходів або
витрат.
Сплачений ПДВ вимагають з податкового органу. Його слід записати в частині
балансу «активи». Його не слід відображати як витрати у звітах про прибутки
та збитки (слід записувати лише ціну придбання товарів і послуг без
урахування ПДВ). Так само для вартості придбаного обладнання або активів
у рядку основних засобів балансу слід відображати лише чисті витрати на
придбання, а витрати на амортизацію слід розраховувати на основі цієї
вартості без урахування ПДВ.
Стягнутий ПДВ є боргом перед податковим органом і тому має відображатися
в частині балансу «пасиви».
І навпаки, якщо ПДВ НЕ вираховується, це є прийнятною витратою.
Повну ціну товарів або послуг, придбаних бенефіціаром, може бути записано
як витрати в його звітах про прибутки та збитки, без будь-якої різниці між
чистою ціною та сумою нарахованого на неї ПДВ. Повна вартість придбаного
обладнання та активів може бути записана в рядку основних засобів балансу
та є основою для резервів амортизації, записаних у звітах про прибутки та
збитки.

-

витрати, понесені під час тимчасового зупинення виконання діяльності
Приклад: Діяльність тимчасово зупиняється, й один з бенефіціарів продовжує
виконувати її після дати тимчасового зупинення

-

безоплатні внески в натуральній формі (вони не є витратами для бенефіціара; лише
в ГЄ, де їх можна стягувати як прийнятні витрати; див. статтю 6.1)

-

витрати, задекларовані за іншим грантом ЄС (тобто подвійне фінансування), лише
для «Синергетичної діяльності» або операційних грантів
Сюди входять:
-

витрати, що фінансуються безпосередньо за рахунок інших програм ЄС, якими
керує Європейська комісія або виконавчі агентства ЄС

-

витрати, якими управляють / які фінансують/присуджують держави-члени,
але які співфінансуються з бюджету ЄС (наприклад, структурні фонди,
КПВЄЕСР (Комплексний план відновлення європейської економіки та стійкого
розвитку) тощо)

-

витрати на гранти, які присуджують/фінансують / якими управляють інші
органи ЄС, міжнародні чи національні органи та які спільно фінансуються
коштами ЄС (наприклад, Спільні підприємства, органи зі статті 185 ДФЄС
(Договір про функціонування ЄС))
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-

витрати або внески на персонал національної (або регіональної/місцевої)
адміністрації, на діяльність, яка є частиною звичної діяльності адміністрації (тобто
яка не здійснюється лише через грант)

-

витрати або внески (особливо на дорогу та добові) на персонал чи представників
установ, організацій чи органів ЄС

-

для обмежених запитів на подання заявок: витрати або внески на діяльність, яку не
проводять у прийнятних країнах або цільових країнах, визначених умовами запиту
на подання заявок, — якщо це не схвалено органом, що надає грант

-

витрата, оголошена конкретно неприйнятною в умовах запиту на подання заявок.

Конкретні випадки (неприйнятні витрати):
ПДВ, який не піддається ідентифікації (в іноземних рахунках-фактурах) — У виняткових
випадках, коли бенефіціар не може ідентифікувати ПДВ, стягнений постачальником (наприклад,
невеликі рахунки-фактури не з ЄС), у рахунках може бути записано повну ціну придбання, якщо
неможливо вирахувати ПДВ. Тому цей ПДВ буде прийнятним.
ПДВ, що підлягає частковому вирахуванню — У деяких організацій змішаний режим ПДВ,
тобто вони здійснюють діяльність, звільнену від сплати ПДВ, або діяльність, що виходить за межі
сфери застосування, та діяльність, оподатковувану ПДВ. Якщо ПДВ, сплачений цими
організаціями за товари чи послуги, не може бути безпосередньо віднесений до тієї чи іншої
категорії діяльності, він підлягатиме частковому вирахуванню. Тому він і буде частково
прийнятним. Прийнятна частина відповідає пропорційній вартості ПДВ, яка не підлягає
вирахуванню для цієї організації.
У цих випадках бенефіціар протягом року використовує попередній (очікуваний) коефіцієнт
вирахування. Остаточний коефіцієнт визначається лише в кінці фінансового року. Бенефіціар
повинен регулювати ПДВ, закриваючи свої рахунки. Отже, бенефіціар повинен також
регулювати витрати з ПДВ, задекларовані для гранту (шляхом оголошення в наступному
звітному періоді коригування на різницю між попереднім коефіцієнтом відрахувань і кінцевим
коефіцієнтом).
Мита — Прийнятність мит залежить від прийнятності одиниці витрат, з якою вони пов’язані
(тобто до ціни яких їх додано). Якщо товар відповідає вимогам, мито також підходить.
Поєднання синергетичних грантів Європейського Союзу — Різні гранти ЄС можна
об’єднувати, якщо вони є частиною спільно скоординованих видів «Синергетичної діяльності»,
а фінансування за грантами не перевищує 100 % витрат і внесків, задекларованих для них.
Поєднання цільових та операційних грантів ЄС — Цільові гранти ЄС можна поєднувати з
операційними грантами ЄС, якщо бенефіціари можуть продемонструвати поділ витрат (тобто, що
їхні операційні гранти не покривають ніяких витрат, які покривають їхні цільові гранти).
Приклад: Операційні гранти — це гранти, які присуджують для підтримки поточних
витрат певних установ, що мають на меті дбати про інтереси Європи, таких як: Коледж
Європи, європейські органи стандартизації (ЄКС (Європейський комітет зі стандартизації),
ЄКСЕ (Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці), ЄІТС (Європейський
інститут телекомунікаційних стандартів).
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6.4. Наслідки недотримання вимог
Якщо бенефіціар декларує неприйнятні витрати чи внески, їх відхилять (див. статтю 27).
Це також може призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАНТІВ

ГЛАВА 1 КОНСОРЦІУМ: БЕНЕФІЦІАРИ, АФІЛІЙОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ
УЧАСНИКИ
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СТАТТЯ 7. БЕНЕФІЦІАРИ
Бенефіціари, як підписанти Угоди, несуть повну відповідальність перед органом, що надає грант, за
виконання самої Угоди й усіх передбачених нею зобов’язань.
Вони повинні виконувати Угоду наскільки це можливо, добросовісно й відповідно до всіх зобов’язань та
умов, які вона висуває.
Вони повинні мати відповідні ресурси для проведення діяльності та проводити її під свою
відповідальність і згідно зі статтею 11. Якщо вони залучають афілійовані організації або інших учасників
(див. статті 8 та 9), вони несуть виключну відповідальність перед органом, що надає грант, та іншими
бенефіціарами.
Вони несуть спільну відповідальність за технічне виконання діяльності.Якщо один з бенефіціарів не
виконує свою частину діяльності, інші бенефіціари повинні забезпечити виконання цієї частини кимось
іншим (без права на збільшення максимальної суми гранту та з урахуванням поправки; див. статтю 39).
Фінансову відповідальність кожного бенефіціара в разі отримання відшкодування регулює стаття 22.
Бенефіціари (і їхня діяльність) повинні залишатися прийнятними згідно з умовами програми ЄС, що
фінансує грант, протягом усього часу діяльності. Витрати та внески будуть прийнятними лише доти,
доки прийнятні самі бенефіціар і діяльність.
Внутрішні ролі та обов’язки бенефіціарів поділяються так:

(a)

Кожен бенефіціар повинен:

(i)

оновлювати інформацію, що зберігається на Порталі Реєстру учасників (див. статтю 19)

(ii)

негайно інформувати орган, що надає грант (та інших бенефіціарів) про будь-які події чи
обставини, які можуть істотно вплинути на або затримати виконання діяльності (див.
статтю 19)

(iii)

своєчасно подавати координатору:

- гарантії попереднього фінансування (за потреби; див. статтю 23)
- фінансову звітність і сертифікати фінансової звітності (СФЗ) (за потреби; див. статті
21 та 24.2 та Опис, пункт 4.3)

- звіт для підсумкових документів та технічні звіти (див. статтю 21)
- будь-які інші документи або інформацію, потрібні органу, що надає грант, згідно з
Угодою

(iv)
(b)

надсилати через Портал дані та інформацію, що стосується участі його афілійованих
організацій.

Координатор повинен:

(i)

стежити, щоб діяльність належно виконували (див. статтю 11)

(ii)

виступати посередником у будь-якому спілкуванні між консорціумом та органом, що надає
грант, якщо Угода або орган, що надає грант, не визначать інше, і зокрема:
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-

подавати органу, що надає грант, гарантії попереднього фінансування (якщо такі є)

-

запитувати та переглядати будь-які потрібні документи чи інформацію та перевіряти
їхню якість і повноту, перш ніж передавати їх органу, що надає грант

-

подавати підсумкові документи та звіти органу, що надає грант

-

інформувати орган, що надає грант, про виплати, здійснені іншому бенефіціару (звіт
про розподіл платежів; за потреби див. статті 22 та 32)

розподіляти платежі, отримані від органу, що надає грант, іншим бенефіціарам без
необґрунтованої затримки (див. статтю 22).

Координатор не може делегувати вищезазначені завдання або передавати їх як субпідряд будь-якому
іншому бенефіціару чи третій стороні (включно з афілійованими організаціями).
Однак координатори, які є державними органами, можуть делегувати завдання, викладені в пункті (b)(ii)
останнього абзацу та (iii) вище, організаціям, «уповноваженим на адміністрування”, які вони створили чи
контролюють чи які з ними пов’язані. У цьому разі координатор несе виключну відповідальність за платежі
та виконання зобов’язань за Угодою.
Крім того, координатори, які є «єдиними бенефіціарами»33 34 (або подібні, наприклад, європейські
консорціуми дослідницької інфраструктури (ЄКДІ)), можуть делегувати завдання, викладені в пунктах
(b)(i)–(iii) вище, одному зі своїх членів. Координатор несе виключну відповідальність за дотримання
зобов’язань за Угодою.
Бенефіціари повинні мати внутрішні домовленості щодо своєї роботи та координації, щоб забезпечити
належне виконання певної діяльності.
Якщо цього вимагає орган, що надає грант (див. Опис, пункт 1), ці домовленості слід викласти в письмовій
угоді про консорціум між бенефіціарами, що охоплює, наприклад:

- внутрішню організацію консорціуму
- управління доступом до Порталу
- різні ключі розподілу платежів і фінансових зобов’язань у разі відшкодування (за наявності)
- додаткові правила щодо прав та обов’язків, пов’язаних з інформацією та знаннями й результатами
(див. статтю 16)

- врегулювання внутрішніх спорів
- угоди про відповідальність, компенсації та конфіденційність між бенефіціарами.
Внутрішні домовленості не повинні містити ніяких положень, що суперечать цій Угоді.
[ВАРІАНТ для програм з пов’язаною діяльністю: [ВАРІАНТ, якщо вибрано для гранту:Для пов’язаної
діяльності бенефіціари повинні мати домовленості з учасниками іншої діяльності, щоб забезпечити
належне виконання та координацію обох діяльностей.
Якщо цього вимагає орган, що надає грант (див. Опис, пункт 1), ці домовленості слід викласти в
письмовому договорі про співпрацю з учасниками іншої діяльності або, якщо консорціум однаковий,
як частину їхньої угоди про консорціум, що охоплює, наприклад:

- внутрішню організацію та процеси ухвалення рішень
33

34

Для визначення див. статтю 187(2) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046: «Якщо кілька
організацій відповідають критеріям присудження гранту та разом утворюють одну організацію,
останню можна розглядати як єдиного бенефіціара, зокрема якщо його створено з конкретною
метою реалізації діяльності, що фінансується за рахунок гранту».
Для визначення див. статтю 196(2)(c) Фінансового регламенту ЄС 2018/1046: Організації, які
не мають правоздатності згідно з чинним національним законодавством, [будуть прийнятними
брати участь у запиті на подання заявок] за умови, що їхні представники матимуть можливість
брати на себе юридичні зобов’язання від імені цих організацій та останні пропонуватимуть
гарантії захисту фінансових інтересів Союзу, еквівалентні тим, які пропонують юридичні особи».

Загальна інформація > Стаття 7. Бенефіціари

91

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

-

сфери, де потрібна тісна співпраця/синхронізація (наприклад, щодо управління результатами,
загальних підходів до стандартизації, зв’язків з нормативно-правовою та політичною діяльністю,
спільної діяльності з комунікації та розповсюдження інформації, обміну інформацією, доступу до
загальної інформації та результатів тощо)

-

врегулювання спорів

-

угоди про відповідальність, компенсації та конфіденційність між бенефіціарами обох діяльностей.

Домовленості з учасниками іншої діяльності не повинні містити ніяких положень, що суперечать цій Угоді.]
]

1. Розподіл ролей та обов’язків: обов’язки перед органом, що надає грант
Бенефіціари є офіційними сторонами Грантової угоди (вони підписують Грантову угоду або
Форми приєднання) і, отже, несуть повну відповідальність за належне виконання діяльності та
зобов’язань за Грантовою угодою (див. статтю 11).
Це означає, що:
-

кожен бенефіціар повинен переконатися, що виконує свої зобов’язання за ГУ

-

кожен бенефіціар повинен забезпечити швидке та належне виконання діяльності (тобто,
щоб не було затримок і роботу було виконано належним чином)

-

кожен бенефіціар несе відповідальність (перед органом, що надає грант) за завдання, які
виконують його субпідрядники, афілійовані організації та асоційовані партнери

-

орган, що надає грант, НЕ несе відповідальності за виконання діяльності і НЕ відповідає
за спосіб її проведення (або будь-які несприятливі наслідки).

Бенефіціари несуть спільну відповідальність за технічне виконання діяльності. Це означає, що
вони (і всі нові бенефіціари, додані пізніше під час реалізації проєкту шляхом поправки)
визнають, що разом несуть відповідальність за повну реалізацію всього проєкту.
Якщо одного з них відкликають, партнери, що залишилися, повинні виконати діяльність, як
зазначено в описі діяльності (ОД; Додаток 1) — включно з частиною бенефіціара, який не
виконує зобов’язання. І робити це вони муситимуть без додаткового фінансування. Для
перерозподілу завдань, припинення участі бенефіціара та/або додавання нового бенефіціара до
Грантової угоди доведеться вносити поправки (див. статтю 39).
Приклад: Юридичні особи А, В та С є учасниками консорціуму, який підписав ГУ з
Комісією для виконання діяльності. За рік бенефіціар С збанкрутував. Бенефіціари А та В
(або один з двох) повинні взяти на себе частину бенефіціара С (або забезпечити заміну
шляхом додавання нового бенефіціара), щоб гарантувати успішне завершення всієї
діяльності, як описано в Додатку 1.
У разі відшкодування (фінансова відповідальність):
-

для програм без механізму взаємного страхування (MВС) (усі програми, крім ГЄ) фінансова
відповідальність має такий вигляд:
-

під час виплати залишку координатор несе повну відповідальність за всю суму, яку
потрібно повернути органу, що надає грант (навіть якщо він не був кінцевим
реципієнтом суми); попередній інформаційний лист міститиме таблицю з
розрахунками та розподілом боргу, щоб координатор міг стягнути суми з відповідних
бенефіціарів; якщо координатор не сплачує, орган, що надає грант, вимагатиме
відшкодування (шляхом взаємозаліку, спираючись на гарантію попереднього
фінансування, солідарну відповідальність інших бенефіціарів чи афілійованих
організацій, або судову дію чи рішення, що підлягають виконанню; див. статтю 22.4)
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після припинення діяльності бенефіціара або після сплати залишку стягнення
відшкодування здійснюватимуть безпосередньо з відповідних бенефіціарів

для програм з МВС (лише ГЄ), фінансова відповідальність кожного бенефіціара в принципі
обмежується його власним боргом і невиправданими сумами, сплаченими за витрати,
задекларовані
його
афілійованими
організаціями.
Фінансова
відповідальність
розподіляється лише за внесок у МВС:
-

під час оплати залишку координатора попросять повернути суму боргу (як
представника консорціуму); якщо заборгованість не буде виплачено, а координатор
подав звіт про розподіл виплат, орган, що надає грант, розрахує частку боргу на
кожного бенефіціара та підтвердить суму, яку кожен з них має відшкодувати
окремо; якщо вони не заплатять, орган, що надає грант, вимагатиме відшкодування
(шляхом взаємозаліку, солідарної відповідальності афілійованих організацій або
судового позову чи рішень, що підлягають виконанню; див. статтю 22.4).

Бенефіціари завжди несуть відповідальність за погашення боргів своїх афілійованих організацій
(див. статтю 22.2).

2. Розподіл ролей та обов’язків: ролі та обов’язки в консорціумі
Загальний розподіл ролей та обов’язків у консорціумі такий:
-

координатор має координувати та управляти грантом та є основною контактною особою
для органу, що надає грант

-

бенефіціари повинні всі разом сприяти безперебійному та успішному виконанню умов
гранту (тобто сприяти належному виконанню діяльності, виконувати свої власні
зобов’язання за Грантовою угодою та підтримувати координатора в його зобов’язаннях).

Уся комунікація з органом, що надає грант, у принципі має відбуватися через координатора.
Документи/інформацію слід подавати через координатора; якщо, у конкретних випадках, орган,
що надає грант, просить їх надати таку інформацію безпосередньо (наприклад, у разі
аудиторської перевірки, бенефіціари повинні подати запитувані документи безпосередньо
аудиторам, див. статтю 25).

3. Ролі та обов’язки координатора
Координатор є основною контактною особою органу, що надає грант, і представляє консорціум
(перед органом, що надає грант).
З цією метою Грантова угода доручає йому низку конкретних координаційних завдань.
Основні координаційні завдання:
▪

Стежити за тим, щоб діяльність належно виконували

▪

Виступати посередником у будь-якій комунікації (якщо Грантова угода не визначає інше)

▪

Вимагати та перевіряти документи чи інформацію, потрібні органу, що надає грант, і
перевіряти їхню повноту й правильність

▪

Надсилати підсумкові документи та звіти в систему

▪

Подавати органу, що надає грант, гарантії попереднього фінансування (якщо такі є)

▪

Розподіляти платежі іншим бенефіціарам без необґрунтованої затримки

▪

Повідомляти органу, що надає грант, про суми, виплачені кожному бенефіціару, якщо
цього вимагатимуть (див. статті 22 та 32)

-
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документи/інформацію

з

перевірки

якості,

надані

-

переглядом індивідуальної фінансової звітності кожного бенефіціара для перевірки
відповідності завданням діяльності, а також їхньої повноти й правильності (наприклад, що
додавання різних витрат, задекларованих бенефіціаром, відповідає загальній
задекларованій сумі)

-

перевіркою того, чи надав бенефіціар усі запитувані документи/інформацію (наприклад,
щодо використання ресурсів тощо)

перевіркою того, чи бенефіціар подає документи/інформацію в запитуваному форматі
перевіркою того, чи стосується технічна інформація, подана бенефіціаром, його цільових
завдань, описаних у Додатку 1 (а не чогось, не пов’язаного з діяльністю).
-

Однак координатор не зобов’язаний ні перевіряти прийнятність цих витрат відповідно до статті
6, ні вимагати обґрунтування.Кожен бенефіціар / кожна афілійована організація несуть
відповідальність за заявлені ними витрати (як щодо прийнятності, так і щодо достатньої кількості
записів та підтверджувальних документів для їх обґрунтування).
Ключові координаційні завдання, перераховані вище, зазвичай НЕ можна передавати
субпідрядникам чи іншим організаціям (зокрема, іншим бенефіціарам, субпідрядникам або
афілійованим організаціям).
Навпаки, координатор залишається вільним — як і будь-який інший бенефіціар — залучати
афілійовані організації або субпідрядників до виконання інших завдань (див. статтю 8 і 9.4 ).
Конкретні випадки (обов’язки координатора):
Дозвіл на адміністрування — Координатори, які є державними органами, можуть у
виняткових випадках делегувати адміністрування платежів іншій організації, часто фонду.
Організація повинна виконувати такі умови:
вона повинна отримати «дозвіл на адміністрування»

-

та
бути афілійованою, контрольованою або створеною координатором для того, щоб
займатися його адміністративними справами (і це має охоплювати отримання й
адміністрування коштів ЄС).

-

У цьому разі організація повинна брати участь у діяльності як афілійована організація, а номер
банківського рахунку, який мають надати під час підготування гранту, має бути номером
організації. Після цього платежі будуть переказувати безпосередньо на нього. Тому організацію
має бути зареєстровано в Реєстрі учасників і затверджено Центральною валідаційною
службою.Вона отримає власний ІКУ (хоча й не є бенефіціаром і не виконує інших завдань).
Координатори, які залучають третю сторону з дозволом на адміністрування, несуть за неї
повну відповідальність згідно з умовами Грантової угоди.
Єдині бенефіціари або подібні (наприклад, ЄКДІ15) — Координатори, які є єдиними
бенефіціарами (або подібними, наприклад, Європейські консорціуми дослідницької
інфраструктури (ЄКДІ)) і не мають власних ресурсів, можуть виключно делегувати такі
координаційні завдання одному зі своїх членів:
-

інформувати про події або обставини, які можуть істотно вплинути на або затримати
виконання діяльності (див. статтю 7)

-

стежити, щоб діяльність належно виконували (див. статтю 11)

-

подавати підсумкові документи та звіти (див. статті 7 та 21.2)

-

подавати потрібні документи або інформацію (див. статтю 19)

Координатори, які залучають одного зі своїх членів, несуть за нього повну відповідальність
згідно з умовами Грантової угоди.
Технічний/науковий координатор — Завдання позаадміністративної координації (тобто
завдання, не зазначені в цій статті, наприклад, технічна чи наукова координація діяльності)
може виконувати будь-який інший учасник.
Їх можуть внутрішньо (тобто всередині консорціуму) називати «технічним» або «науковим
координатором», але для цілей гранту їх НЕ вважатимуть координатором.
Витрати на цей вид координації є прийнятними, якщо вони відповідають умовам прийнятності,
викладеним у статті 6.

4.
15

Внутрішні домовленості між бенефіціарами — Угода про консорціум
Регламент Ради (EC) № 723/2009 від 25 червня 2009 р. про правову базу Співтовариства
для Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури (Офіційний вісник ЄС, L
206, 08.08.2009, стор.1)
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Учасники повинні укласти угоду про консорціум, щоб забезпечити безперебійну та успішну
реалізацію проєкту (обов’язково, якщо цього вимагають умови запиту на подання заявок).
Рекомендація: З огляду на їхню важливість для уникнення суперечок і забезпечення
безперебійної реалізації гранту, ми настійно рекомендуємо кожному консорціуму укласти угоду
про консорціум, навіть якщо це не є обов’язковою умовою запиту на подання заявок.
«Угода про консорціум» — це угода між членами консорціуму, яка визначає їхні внутрішні
механізми реалізації проєкту й адміністрування гранту ЄС. Це суто внутрішня справа; орган, що
надає грант, не є стороною угоди та НЕ несе за неї відповідальності (ані за будь-які несприятливі
наслідки).
Угода про консорціум повинна доповнювати ГУ та НЕ повинна містити будь-які положення, що
суперечать їй (чи чинному законодавству ЄС, міжнародному чи національному законодавству).
У принципі, угоду про консорціум слід обговорювати та укладати до підписання ГУ (тобто
кожен бенефіціар повинен підписати угоду про консорціум перед підписанням Форми
приєднання для приєднання до Грантової угоди). В іншому разі зазвичай існує серйозний ризик
того, що тривала незгода поставить під загрозу виконання діяльності. Звичайно, угода про
консорціум не повинна залишатися незмінною протягом усього терміну виконання діяльності, і
консорціум може змінити її будь-якої миті.
Угода про консорціум повинна бути в письмовій формі. Це може бути проста письмова угода
або угода в якійсь іншій формі (наприклад, нотаріальний акт або частина статуту окремої
юридичної особи, наприклад, Європейської групи економічних інтересів, асоціації чи спільного
підприємства).
Рекомендація: Уважно розгляньте переваги та недоліки різних правових форм і виберіть ту,
яка найкраще відповідає конкретним потребам вашого консорціуму.
Для вказівок щодо угод про консорціум див. Як оформити угоду про консорціум та Інтернет-посібник
Порталу фінансування та тендерів ЄС.

Відносини з бенефіціарами пов’язаних діяльностей — Угода про
співпрацю
5.

Учасники пов’язаних діяльностей повинні укласти угоду про співпрацю, щоб переконатися, що
обидві діяльності належним чином виконуються та координуються (зазвичай обов’язково).
«Угода про співпрацю» — це угода між бенефіціарами двох проєктів щодо координації їхньої
роботи. Це суто внутрішня справа; орган, що надає грант, не є стороною угоди та НЕ несе за неї
відповідальності (ані за будь-які несприятливі наслідки). Якщо консорціум двох пов’язаних
діяльностей однаковий, угоду про співпрацю може бути додано до угоди про консорціум.
Бенефіціари пов’язаних діяльностей повинні — за допомогою угоди про співпрацю — ухвалити
рішення про співпрацю та синхронізацію діяльності, а також про внутрішню організацію та
процеси ухвалення рішень щодо пов’язаних діяльностей. За бажанням вони також можуть
створювати спільні ради та консультативні структури та брати в них участь. Вони доповнюють
управління проєктом; вони НЕ заміняють консорціум та інші механізми управління проєктами
(якщо такі є).
Для вказівок щодо угод про співпрацю див. Як укласти угоду про співпрацю.
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СТАТТЯ 8. АФІЛІЙОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СТАТТЯ 8. АФІЛІЙОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
[ВАРІАНТ 1 для програм без афілійованих організацій: Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з афілійованими організаціями (стандартний): [ВАРІАНТ 1, якщо вибрано для
гранту: Наступні організації, які пов’язані з бенефіціаром, братимуть участь у діяльності як «афілійовані
організації»:

- [Юридична назва AО (скорочена назва)], ІКУ [номер], пов’язана з [юридична назва БЕН
(скорочена назва)]

- [Юридична назва AО (скорочена назва)], ІКУ [номер], пов’язана з [юридична назва БЕН
(скорочена назва)]

[те саме для більшої кількості AО]
Афілійовані організації можуть стягувати витрати та внески на діяльність на тих самих умовах, що й
бенефіціари, і повинні виконувати цільові завдання, покладені на них у Додатку 1 відповідно до статті
11.
Їхні витрати та внески внесуть до Додатка 2 та братимуть до уваги для розрахунку гранту.
Бенефіціари повинні переконатися, що всі їхні зобов’язання за цією Угодою також поширюються та на їхні
афілійовані організації.
Бенефіціари повинні гарантувати, що органи, зазначені в статті 25 (наприклад, орган, що надає грант,
ОЛАФ (Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству), Європейська
рахункова палата (ЄРП) тощо), можуть реалізувати свої права також щодо афілійованих організацій.
Порушення, пов’язані з афілійованими організаціями, розглядатимуть так само, як і порушення з боку
бенефіціарів. Повернення неправомірних сум здійснюватимуть через бенефіціарів.
Якщо орган, що надає грант, вимагає солідарної відповідальності афілійованих організацій (див. Опис,
пункт 4.4), вони повинні підписати декларацію, викладену в Додатку 3 а, і можуть бути притягнені до
відповідальності в разі примусового стягнення відшкодування з їхніх бенефіціарів (див. статті 22.2 та
22.4).]
[ВАРІАНТ 2: Не застосовно] ]

1. Афілійовані організації
Афілійовані організації (колишні «пов’язані треті сторони»; нове на 2021–2027 роки) — це
організації, юридично пов’язані з бенефіціарами, що виконують частини діяльності та мають
право стягувати витрати безпосередньо з бюджету гранту.
Вони не стають сторонами Грантової угоди (не підписують її), але вони є частиною консорціуму
та часто відіграють важливу роль. Тому до них де-факто ставляться як до бенефіціарів (вони
мають власну фінансову звітність, мають надати власні СФЗ, повинні зробити свій внесок у
технічний звіт, подати підсумкові документи тощо). Анотації в цій АГУ, які стосуються
бенефіціарів, зазвичай також поширюються та на афілійовані організації (так само, як і самі
положення ТГУ; див. також Преамбулу ТГУ).
Особливості виконання діяльності афілійованими організаціями:
▪

Афілійована організація не стягує оплату, але декларує власні витрати на виконання
завдань діяльності.

▪

Афілійована організація сама виконує певні завдання безпосередньо та несе
відповідальність за них перед бенефіціаром. Афілійовані організації НЕ підписують
ГУ (і тому не є бенефіціарами).

▪

Бенефіціар залишається відповідальним перед органом, що надає грант, за роботу,
яку виконує афілійована організація.
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Крім того, бенефіціари залишаються фінансово відповідальними за стягнення
неналежних платежів з їхніх афілійованих організацій.
Роботу відносять на рахунок афілійованої організації (Додаток 1) і зазвичай
виконують на її території.

▪

Робота перебуває під повним і безпосереднім контролем, вказівками й
керівництвом афілійованої організації, яка виконує цю частину діяльності (разом зі своїми
працівниками).

▪

«Юридичний зв’язок з бенефіціарами» означає юридичний або капітальний зв’язок, який не
обмежується діяльністю та не встановлюється виключно з метою її виконання. Він охоплює:

-

постійні правові структури (наприклад, відносини між асоціацією і її членами)

-

договірну співпрацю, не обмежену діяльністю (наприклад, угода про співпрацю для
досліджень у певній галузі)

-

капітальний зв’язок, тобто

-

прямий чи непрямий контроль бенефіціара

-

під таким самим прямим чи непрямим контролем, як бенефіціар,
або

-

прямо чи опосередковано контролюючи бенефіціара.

Це стосується не лише зв’язку материнських компаній або холдингів і їхніх дочірніх компаній чи
філій та навпаки, але також і зв’язку дочірніх компаній між собою (наприклад, організації, які
контролює та сама організація).
Приклади:
Асоціації, фонди чи інші юридичні особи, що складаються з членів — Ця організація
зазвичай є бенефіціаром, а її члени — афілійованими організаціями.
1.

Спільні дослідницькі підрозділи (СДП) (тобто дослідницькі лабораторії/інфраструктури, які
створені і є власністю двох або більше різних юридичних осіб для проведення досліджень) —
Вони не мають окремої юридичної особи, а утворюють єдиний дослідницький підрозділ, де
персонал і ресурси різних членів об’єднуються на користь усіх. Хоча вони не мають юридичної
особи, вони існують фізично і є власниками приміщень, обладнання та ресурсів. Член СДП може
бути бенефіціаром, а інші члени можуть брати участь як афілійовані організації. СДП має
відповідати всім наступним умовам:
2.

-

мати науково-економічну єдність

-

існувати певний проміжок часу

-

бути визнаним державним органом.
Потрібно, щоб сам СДП був визнаний державним органом, тобто організацією, визнаною
як така відповідно до чинного національного законодавства. Бенефіціар повинен надати
органу, що надає грант, копію постанови, закону, указу, рішення, що засвідчує відносини
між бенефіціаром та афілійованою(ими) організацією(ями), або копію документа про
створення «спільного дослідницького підрозділу», або будь-який інший документ, який
доводить, що науково-дослідні установи об’єднані в спільну структуру та відповідають
концепції науково-економічного підрозділу.

Компанія А, створена у Франції, володіє 20 % акцій компанії В, заснованої в Італії. Однак,
маючи 20 % акцій, вона має 60 % прав голосу в компанії B. Тому компанія А контролює компанію
В, й обидві компанії можуть бути афілійованими організаціями.
3.

Компанія X і компанія Y не контролюють одна одну, але обидві належать компанії Z. Їх
обидві вважають афілійованими організаціями.
4.

Афілійовані організації повинні виконувати ті самі умови участі та фінансування, що й
бенефіціари.
Приклад: Компанія А, створена в Німеччині, є бенефіціаром гранту ГЄ. A володіє
французькою компанією B, а також американською компанією C. В та С можна вважати
філіями А, однак лише В може брати участь як афілійована організація А, оскільки
компанію С зареєстровано в третій країні, яка є неприйнятною. C може брати участь як
асоційований партнер.
Афілійовані організації має бути перераховано в статті 8, їхні завдання — у Додатку 1, а їхній
бюджет — у Додатку 2.
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Бенефіціари несуть відповідальність за належне виконання цільових завдань, які виконують
афілійовані організації (належна якість, своєчасна доставка тощо). Крім того, вони повинні
гарантувати, що афілійовані організації виконують ті самі зобов’язання, що й вони самі (з
відповідними змінами).
Зобов’язання, які мають поширюватися на афілійовані організації:
■

усі зобов’язання

Бенефіціари несуть відповідальність за забезпечення прийняття цих зобов’язань афілійованими
організаціями.
Крім того, бенефіціари повинні забезпечити, щоб органи, зазначені в статті 25 (наприклад,
орган, що надає грант; Європейська рахункова палата (ЄРП); Європейське управління з питань
запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)), мали право проводити інспекції, огляди,
аудиторські перевірки та розслідування щодо афілійованих організацій, зокрема перевіряти
отримані платежі. Якщо афілійовані організації відмовляють у доступі, витрати буде відхилено.
Афілійовані організації НЕ мають прямого доступу до системи електронного обміну
Порталу. Тому їм завжди потрібно проходити через своїх бенефіціарів (подавати фінансову
звітність, робити внесок у технічний звіт тощо).
Конкретні випадки (афілійовані організації):
Солідарна відповідальність афілійованих організацій — Орган, що надає грант, може (під
час процедури відбору) вимагати солідарної відповідальності афілійованої організації, якщо:

-

фінансові можливості бенефіціара слабкі та

-

бенефіціар переважно координує роботу своєї афілійованої організації.

Приклади:
Фінансово слабкий бенефіціар — це асоціація, і більшість роботи виконують кілька її членів
як афілійовані організації.
1.

Фінансово слабкий бенефіціар — це невелика компанія, і значну частину її роботи виконує
більша афілійована організація.
2.

Заявку, подану чотирма незалежними організаціями, створеними в чотирьох державахчленах ЄС, позитивно оцінили. Чотири успішні заявники вирішують створити юридичну особу,
щоб спростити управління проєктом. Бенефіціаром буде новостворена організація, тобто нова
юридична особа. Успішні заявники виконуватимуть роботу як афілійовані організації нової
юридичної особи.
3.

На прохання афілійована організація повинна прийняти солідарну відповідальність з
бенефіціаром. У цьому разі вона повинна підписати декларацію (на папері та синім чорнилом,
використовуючи Додаток 3а), яку має подати бенефіціар під час приєднання до ГУ (або
поправки, що вводить афілійовану організацію в ГУ). Афілійована організація повинна надіслати
оригінал бенефіціару (рекомендованим листом з підтвердженням доставки), який повинен
завантажити його (як відскановану копію PDF) у систему.
Зобов’язання стосується будь-якої суми, що належить бенефіціару згідно з ГУ, а також
максимального внеску ЄС афілійованих організацій у Додатку 2.
Для отримання додаткової інформації про перевірку фінансової спроможності див.
Інтернет-посібник Порталу фінансування та тендерів.
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9.1
Асоційовані партнери
СТАТТЯ 9. ІНШІ ЗАЛУЧЕНІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКИ
9.1 Асоційовані партнери
СТАТТЯ 9. ІНШІ ЗАЛУЧЕНІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКИ
9.1

Асоційовані партнери

[ВАРІАНТ 1 для програм без асоційованих партнерів: Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з асоційованими партнерами (стандартний): [ВАРІАНТ 1, якщо вибрано для гранту:
Наступні організації, які пов’язані з бенефіціаром, братимуть участь у діяльності як «асоційовані
партнери»:
-

[Юридична назва AП (скорочена назва)], ІКУ [номер], асоційований партнер [юридична
назва БЕН (скорочена назва)]

-

[Юридична назва AП (скорочена назва)], ІКУ [номер], асоційований партнер [юридична
назва БЕН (скорочена назва)]

[те саме для більшої кількості AП]
Асоційовані партнери повинні виконувати завдання, покладені на них у Додатку 1, відповідно до статті
11. Вони не можуть стягувати витрати чи внески в діяльність, а витрати на виконання їхніх завдань не є
прийнятними.
Завдання має бути викладено в Додатку 1.
Бенефіціари мають подбати, щоб їхні договірні зобов’язання відповідно до статей 11 (Належне
виконання), 12 (Конфлікт інтересів), 13 (Конфіденційність і безпека), 14 (Етика), 17.2 (Прозорість), 18
(Конкретні правила виконання діяльності), 19 (Інформація) та 20 (Ведення обліку) також стосувалися й
асоційованих партнерів.
Бенефіціари повинні гарантувати органам, зазначеним у статті 25 (наприклад, органу, що надає грант,
ОЛАФ, Європейській рахунковій палаті (ЄРП) тощо), можливість реалізувати свої права також щодо
асоційованих партнерів.]
[ВАРІАНТ 2: Не застосовно] ]

1. Асоційовані партнери
Асоційовані партнери — це організації, які виконують цільові завдання, але не отримують
фінансування ЄС.
Вони не стають сторонами Грантової угоди (не підписують її), але виконують важливі частини
діяльності, а тому часто беруть активну участь у консорціумі. Тому в Грантовій угоді згадується
про них і визначається їхня роль (права та зобов’язання).
Особливості виконання діяльності асоційованими партнерами:
■

Асоційований партнер бере участь за власні кошти (не отримує фінансування ЄС).

■
Асоційований партнер виконує цільові завдання безпосередньо. Асоційовані партнери НЕ
підписують ГУ (і тому не є бенефіціарами).
■
Консорціум (або бенефіціар, у разі наявності зв’язку з конкретним бенефіціаром)
залишається відповідальним перед органом, що надає грант, щодо цільових завдань, які
виконують асоційовані партнери.
Асоційованим партнерам НЕ потрібно мати (капітальний або юридичний) зв’язок з бенефіціаром
(але вони можуть мати його) і НЕ потрібно дотримуватися умов прийнятності для фінансування
(але вони можуть їх дотримуватися, проте самі вибирають участь без фінансування) .
Асоційованих партнерів має бути перераховано в статті 9.1, а їхні завдання — у Додатку 1. Для
деяких програм (лише ГЄ) заявники можуть додавати загальні очікувані витрати
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своїх асоційованих партнерів у бюджет своїх заявок (тобто в розділі «Інші джерела
фінансування» під заголовками «Фінансові внески» та «Власні ресурси»). Але це лише для
інформаційних цілей. Інформація не передається до гранту, оскільки асоційовані партнери не
зобов’язані звітувати про свої витрати. Щодо них НЕМАЄ спрощеної процедури затвердження.
Консорціум несе відповідальність за належне виконання завдань асоційованими партнерами
(належна якість, своєчасна доставка тощо). Крім того, він має переконатися, що вони виконують
певні зобов’язання:

▪

Зобов’язання, які мають поширюватися на асоційованих партнерів:
Належне виконання діяльності (див. статтю 11)

▪

Уникнення конфлікту інтересів (див. статтю 12)

▪

Зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки (див. статтю 13)

▪

Етичні вимоги (див. статтю 14)

▪

Надання прозорості фінансуванню ЄС (див. статтю 17.2)

▪

Дотримання конкретних правил виконання діяльності (див. статтю 18)

▪

Інформаційні зобов’язання (див. статтю 19)

▪

Ведення обліку (див. статтю 20).

Бенефіціари несуть відповідальність за забезпечення прийняття цих зобов’язань асоційованими
партнерами (наприклад, через договірні угоди, угоду про консорціум тощо).
Крім того, бенефіціари повинні забезпечити, щоб органи, зазначені в статті 25 (наприклад,
орган, що надає грант; Європейська рахункова палата (ЄРП); Європейське управління з питань
запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)), мали право проводити інспекції, огляди,
аудиторські перевірки й розслідування щодо асоційованих партнерів, зокрема стосовно
виконання діяльності.
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9.2

Треті сторони, які роблять внески в натуральній формі

[ВАРІАНТ 1 для програм з дозволеними внесками в натуральній формі, але неприйнятними (стандартний): Інші
треті сторони можуть надавати для діяльності внески в натуральній формі (тобто персонал, обладнання,
інші товари, роботи та послуги тощо, які є безоплатними), якщо це потрібно для її виконання.
Треті сторони, що роблять внески в натуральній формі, не виконують жодних цільових завдань. Вони не
можуть стягувати витрати чи внески в діяльність, а витрати на внески в натуральній формі не є
прийнятними.
Інформацію про треті сторони і їхні внески в натуральній формі має бути викладено в Додатку 1.]
[ВАРІАНТ 2 для програм з прийнятними внесками в натуральній формі:
Інші треті сторони можуть надавати для діяльності внески в натуральній формі (тобто персонал,
обладнання, інші товари, роботи та послуги тощо, які є безоплатними), якщо це потрібно для її виконання.
Треті сторони, що роблять внески в натуральній формі, не виконують жодних цільових завдань. Вони не
можуть стягувати витрати або внески, спрямовані на діяльність, але витрати на внески в натуральній
формі є прийнятними, і бенефіціари, що їх використовують, можуть їх стягувати, за умов, викладених у
статті 6. Витрати внесуть у Додаток 2 як частину витрат бенефіціарів.
Інформацію про треті сторони і їхні внески в натуральній формі має бути викладено в Додатку 1.
Бенефіціари повинні гарантувати органам, зазначеним у статті 25 (наприклад, органу, що надає грант,
ОЛАФ, Європейській рахунковій палаті (ЄРП) тощо), можливість реалізувати свої права також щодо
третіх сторін, що роблять внески в натуральній формі. ]
[ВАРІАНТ 3 для програм, у яких не дозволені внески в натуральній формі:
Внески в натуральній формі (тобто персонал, обладнання, інші товари та послуги тощо, надані третіми
сторонами безоплатно) не дозволені для виконання діяльності.]

1. Треті сторони, які роблять внески в натуральній формі: Внески в натуральній формі
дозволені, але неприйнятні
Це стандартне правило для більшості програм ЄС. Бенефіціари можуть використовувати внески
в натуральній формі, надані третіми сторонами, якщо це потрібно для виконання діяльності, але
вони не зараховуються до бюджету проєкту (є неприйнятними).
Приклади (внески в натуральній формі дозволені, але неприйнятні): Державний
службовець, який працює професором державного університету, також виконує
діяльність. Його зарплату виплачує не бенефіціар (університет), а уряд (міністерство).
Тому її не можна стягувати з бюджету гранту ЄС.
Внески в натуральній формі стосуються лише випадку, коли третя сторона надає
бенефіціару частину своїх ресурсів безоплатно (тобто без будь-яких платежів; нове на
2021–2027 роки).У цьому разі бенефіціар сам не здійснює платіж, і тому НЕ несе жодних
витрат. Тому витрати зазвичай НЕ є прийнятними (якщо це спеціально не передбачено
Регламентом програми ЄС, наприклад для ГЄ) в Грантовій угоді.
Навпаки, якщо між третьою стороною та бенефіціаром є будь-які платежі, пов’язані з наданим
внеском у натуральній формі, бенефіціар може задекларувати відповідні витрати як:
-

витрати на персонал осіб, відряджених з іншої організації (див. статтю 6.2.A.3)

-

витрати на оренду обладнання (див. статтю 6.2.C.2) або

-

витрати на придбання інших товарів, робіт і послуг (див. статтю 6.2.C.3).
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2. Треті сторони, які роблять внески в натуральній формі: Прийнятні внески
в натуральній формі
Для деяких програм ЄС (тільки ГЄ)Регламент програми дозволяє стягувати з бюджету діяльності
витрати на внесок у натуральній формі.
Приклади (прийнятні внески в натуральній формі): Державний службовець, який
працює професором державного університету, також виконує діяльність. Його зарплату
виплачує не бенефіціар (університет), а уряд (міністерство). Бенефіціар може стягувати
ці витрати з гранту, навіть якщо їх оплачує третя сторона (міністерство/уряд).
Умови прийнятності таких витрат викладено в статті 6.1.
Внески в натуральній формі та треті сторони, що їх роблять, слід зазначити в Додатку 1
(допускається спрощена процедура затвердження; див. нижче).
Якщо внески в натуральній формі стягуються з бюджету гранту, бенефіціари повинні
забезпечити, щоб органи, зазначені в статті 25 (наприклад, орган, що надає грант; Європейська
рахункова палата (ЄРП); Європейське управління з питань запобігання зловживанням та
шахрайству (ОЛАФ)), мали право проводити інспекції, огляди, аудиторські перевірки та
розслідування щодо третіх осіб, зокрема перевіряти їхні витрати. Якщо третя сторона відмовить
у доступі, витрати буде відхилено.
Треті сторони, які роблять внески в натуральній формі: Недозволені внески в
натуральній формі

3.

Якщо це заборонено програмою (на сьогодні не для всіх програм), ви не можете приймати
внески в натуральній формі у свій проєкт.
Конкретні випадки (прийнятні внески в натуральній формі):
Спрощена процедура затвердження (нові внески) — Якщо потреба внеску в натуральній
формі не була відома під час підписання ГУ, координатор повинен подати запит на внесення
поправки до ГУ, щоб внести її в Додаток 1 (див. статтю 39), або позначити її у періодичному звіті
(спрощена процедура затвердження; докладніше див. статтю 6.1).Однак в останньому разі ви
ризикуєте тим, що орган, що надає грант, може не схвалити новий внесок і відхилити витрати.
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9.3

Субпідрядники

[ВАРІАНТ 1 для програм без субпідрядників (неприйнятний): Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм із субпідрядниками (стандартний): Субпідрядники можуть брати участь у діяльності,
якщо це потрібно для її виконання.
Субпідрядники повинні виконувати свої цільові завдання відповідно до статті 11. Витрати на виконання
завдань субпідрядника (рахунок-фактура від субпідрядника) є прийнятними та можуть стягуватися
бенефіціарами за умов, викладених у статті 6. Витрати внесуть у Додаток 2 як частину витрат
бенефіціарів.
Бенефіціари мають подбати, щоб їхні договірні зобов’язання відповідно до статей 11 (Належне
виконання), 12 (Конфлікт інтересів), 13 (Конфіденційність і безпека), 14 (Етичні вимоги), 17.2 (Прозорість),
18 (Конкретні правила виконання діяльності), 19 (Інформація) та 20 (Ведення обліку) також стосувалися
й субпідрядників.
Бенефіціари повинні гарантувати органам, зазначеним у статті 25 (наприклад, органу, що надає грант,
ОЛАФ, Європейській рахунковій палаті (ЄРП) тощо), можливість реалізувати свої права також щодо
субпідрядників. ]

1. Субпідрядники
Субпідрядники не стають сторонами Грантової угоди (не підписують її), але часто виконують
важливі частини діяльності. Тому в Грантовій угоді згадується про них і визначається їхня роль
(права та зобов’язання).
Характеристики субпідряду:
▪

З огляду на умови ведення бізнесу.

▪

Це означає, що субпідрядник стягує ціну, яка зазвичай охоплює прибуток (це
відрізняє його від афілійованих організацій; див. статтю 8).

▪

Субпідрядник працює без безпосереднього нагляду бенефіціара та не є
ієрархічно підпорядкованим бенефіціару (це відрізняє його від цільових
завдань, які виконують внутрішні консультанти; див. статтю 6.2.A.2).

▪

Субпідрядника мотивують фінанси, а не сама робота
Субпідрядник обмінює свою роботу на плату від бенефіціара.

▪

Бенефіціар залишається повністю відповідальним перед органом, що надає
грант, за цільові завдання, які виконують субпідрядники.

▪

Субпідрядник не має жодних прав чи обов’язків перед органом, що надає грант,
або інших бенефіціарів (не має з ними договірних відносин).

над

проєктом.

Приклад (субпідряди):
Випробування та аналіз опору нового компонента за високих температур, якщо
описано в Додатку 1 як цільове завдання.
Субпідряди (завдання, що підлягають субпідряду, та очікувані витрати; а самого субпідрядника
не обов’язково, особливо якщо він ще не відомий) слід обґрунтувати в Додатку 1 (допускається
спрощена процедура затвердження; див. нижче).
Бенефіціари несуть відповідальність за належне виконання субпідрядниками доручених їм за
договором підряду цільових завдань (належна якість, своєчасна доставка тощо). Крім того, вони
мають переконатися, що субпідрядники виконують певні зобов’язання:
Зобов’язання, які мають поширюватися на субпідрядників:
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▪

Належне виконання діяльності (див. статтю 11)

▪

Уникнення конфлікту інтересів (див. статтю 12)

▪

Зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки (див. статтю 13)

▪

Етичні вимоги (див. статтю 14)

▪

Надання прозорості фінансуванню ЄС (див. статтю 17.2)

▪

Дотримання конкретних правил виконання діяльності (див. статтю 18)

▪

Інформаційні зобов’язання (див. статтю 19)

▪

Ведення обліку (див. статтю 20).

Бенефіціари несуть відповідальність за забезпечення
субпідрядниками (наприклад, через договірні угоди тощо).

прийняття

цих

зобов’язань

Крім того, бенефіціари повинні забезпечити, щоб органи, зазначені в статті 25 (наприклад,
орган, що надає грант; Європейська рахункова палата (ЄРП); Європейське управління з питань
запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)), мали право проводити інспекції, огляди,
аудиторські перевірки та розслідування щодо субпідрядників, зокрема перевіряти отримані
платежі. Якщо субпідрядник відмовить у доступі, витрати буде відхилено.
Конкретні випадки (субпідрядники):
Спрощена процедура затвердження (нові субпідряди) — Якщо перед підписанням ГУ не
було відомо про потребу укладання договору субпідряду, координатор повинен подати запит на
внесення поправки до ГУ, щоб внести її до Додатка 1 (див. статтю 39), або зазначити її в
періодичному звіті (спрощена процедура затвердження; докладніше див. статтю 6.1).Однак в
останньому разі ви ризикуєте тим, що орган, що надає грант, може не схвалити новий субпідряд
і відхилити витрати.
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9.4 Реципієнти фінансової підтримки третім сторонам
9.4. Реципієнти фінансової підтримки третім сторонам
[ВАРІАНТ 1 для програм без фінансової підтримки третім сторонам: Не застосовно ]
[ВАРІАНТ 2 для програм з фінансовою підтримкою третім сторонам: Якщо діяльність передбачає надання фінансової
підтримки третіх сторін (наприклад, грантів, призів або подібних форм підтримки), бенефіціари повинні гарантувати, щоб
їхні договірні зобов’язання згідно зі статтями 12 (Конфлікт інтересів), 13 (Конфіденційність і безпека), 14 (Етичні вимоги),
17.2 (Прозорість), 18 (Конкретні правила виконання діяльності), 19 (Інформація) та 20 (Ведення обліку) також стосувалися
й третіх осіб, які одержують підтримку (реципієнтів).
Бенефіціари також повинні гарантувати органам, зазначеним у статті 25 (наприклад, органу, що надає грант, ОЛАФ,
Європейській рахунковій палаті (ЄРП) тощо), можливість реалізувати свої права також щодо реципієнтів.]

1. Реципієнти фінансової підтримки третім сторонам
Реципієнти фінансової підтримки третім сторонам (грантів, призів чи іншого) не стають
сторонами ГУ (не підписують її) і не є частиною консорціуму. Вони не виконують цільових
завдань, але отримують від них вигоду та отримують (опосередковано) частину фінансування
ЄС. Тому в Грантовій угоді згадується про них і визначається їхня роль (права та зобов’язання).
Бенефіціари несуть відповідальність за належне використання фінансування реципієнтами та
повинні переконатися, що останні виконують певні зобов’язання:
Зобов’язання, які повинні поширюватися на реципієнтів:

■ Уникнення конфлікту інтересів (див. статтю 12)
■ Зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки (див. статтю 13)
■ Етичні вимоги (див. статтю 14)
■ Надання прозорості фінансуванню ЄС (див. статтю 17.2)
■ Дотримання конкретних правил виконання діяльності (див. статтю 18)
■ Інформаційні зобов’язання (див. статтю 19)
■ Ведення обліку (див. статтю 20).
Бенефіціари несуть відповідальність за забезпечення прийняття цих зобов’язань реципієнтами
(наприклад, через умови запиту на подання заявок чи договірні угоди, угоду про виплату
стипендії, правила конкурсу тощо).
Крім того, бенефіціари повинні забезпечити, щоб органи, зазначені в статті 25 (наприклад,
орган, що надає грант; Європейська рахункова палата (ЄРП); Європейське управління з питань
запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)), мали право проводити інспекції, огляди,
аудиторські перевірки та розслідування щодо реципієнтів, зокрема перевіряти отримані платежі.
Якщо реципієнт відмовить у доступі, витрати буде відхилено.
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ГЛАВА 2 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальна інформація > Стаття 11. Належне здійснення діяльності
Стаття 11. Належне виконання діяльності
Стаття 11. Належне виконання діяльності

11.1

Зобов’язання належного виконання діяльності

Бенефіціари повинні виконувати діяльність, як описано в Додатку 1, і відповідно до положень Угоди, умов
запиту на подання заявок та всіх юридичних зобов’язань відповідно до чинного законодавства ЄС,
міжнародного та національного законодавства.

11.2

Наслідки недотримання вимог

Якщо бенефіціар порушить будь-які свої зобов’язання за цією статтею, грант може бути зменшено (див.
статтю 28). Такі порушення також можуть призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.

1. Належне виконання діяльності
Діяльність має бути належно виконано. Це загальне зобов’язання подвійне, тобто:

-

діяльність (тобто роботу) має бути здійснено, як описано в описі діяльності (ОД;
Додаток 1 до Грантової угоди),

та

-

проєкт має бути реалізовано відповідно до всіх зобов’язань за Грантовою угодою та
усіх чинних положень законодавства ЄС, міжнародного та національного
законодавства (включно з загальними принципами, такими як основні права, цінності
та етичні принципи).

На практиці це означає, що очікується повна відповідність. Якщо діяльність проводять у кількох
країнах, учасники повинні дотримуватися як національного законодавства країни, у якій їх
зареєстровано, ТАК І законодавства країни, де виконують цю діяльність.
Приклад: Кожен бенефіціар повинен дотримуватися, зокрема, трудового
законодавства, що застосовується до персоналу, який виконує діяльність, і повинен
виконувати податкові та соціальні зобов’язання, пов’язані з діяльністю, яку він
проводить відповідно до чинного національного законодавства. Якщо частину
діяльності проводять в іншій країні, треба дотримуватися чинних правил.
Роботу має бути виконано належним чином (якісно) і вчасно. Учасники повинні запобігати
затримкам (або максимально їх зменшувати). Крім того, про важливі затримки слід негайно
повідомляти орган, що надає грант (див. статтю 19).
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СТАТТЯ 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА
СТАТТЯ 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

13.1

Службова інформація

Сторони повинні зберігати конфіденційність будь-яких даних, документів чи інших матеріалів (у будьякій формі), які письмово визначені як службові («службова інформація»), під час виконання діяльності
та принаймні до терміну, установленого в Описі (див. пункт 6).
На запит бенефіціара орган, що надає грант, може погодитися зберігати таку інформацію конфіденційною
протягом тривалішого періоду.
Якщо сторони не домовилися про інше, вони можуть використовувати службову інформацію лише для
виконання Угоди.
Бенефіціари можуть розкривати службову інформацію своєму персоналу чи іншим учасникам діяльності,
лише якщо:

(a)

їм потрібно її знати для виконання Угоди та

(b)

вони пов’язані зобов’язанням щодо конфіденційності.

Орган, що надає грант, може розкривати службову інформацію своєму персоналу та іншим установам та
органам ЄС. Крім того, він може розкривати службову інформацію третім сторонам, якщо:

(a)

це потрібно для виконання Угоди або захисту фінансових інтересів ЄС та

(b)

реципієнтів інформації пов’язує зобов’язання щодо конфіденційності.

Зобов’язання щодо конфіденційності більше не застосовуються, якщо:

(a)

сторона, яка розголошує, погоджується звільнити іншу сторону

інформація
конфіденційності

(b)

стає

загальнодоступною,

розкриття службової інформації
національним законодавством.

(c)

без

порушення

вимагається

будь-яких

законодавством

ЄС,

зобов’язань

щодо

міжнародним

чи

Конкретні правила конфіденційності (якщо такі є) викладено в Додатку 5.

13.2

Секретна інформація

Сторони повинні поводитися з секретною інформацією відповідно до чинного законодавства ЄС,
міжнародного чи національного законодавства щодо секретної інформації (зокрема, Рішення 2015/444 і
його правил імплементації).
Підсумкові документи, які містять секретну інформацію, слід подавати відповідно до спеціальних
процедур, узгоджених з органом, що надає грант.
Цільові завдання, що стосуються секретної інформації, можна передавати субпідрядникам лише після
явного письмового дозволу (у письмовій формі) органу, що надає грант.
Секретну інформацію не можна розголошувати будь-якій третій стороні (включно з учасниками, що
беруть участь у реалізації діяльності) без попереднього явного письмового дозволу органу, що надає
грант.
Конкретні правила безпеки (якщо такі є) викладено в Додатку 5.

13.3

Наслідки недотримання вимог

Якщо бенефіціар порушить будь-які свої зобов’язання за цією статтею, грант може бути зменшено (див.
статтю 28). Такі порушення також можуть призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.
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Службова інформація: конфіденційність

Якщо проєкт охоплює, використовує або генерує інформацію, яку не слід оприлюднювати
(наприклад, службову комерційну інформацію, ділові чи комерційні таємниці, конфіденційну
ринкову інформацію, цінні результати, ще не захищені правами інтелектуальної власності,
інформацію, що вимагає особливих заходів дотримання безпеки, тощо), її слід ідентифікувати та
обробляти як «службову» відповідно до положень Статті 13.1 (і Додатка 5, якщо Грантова угода
визначає конкретні правила для програми, наприклад, ГЄ). До того ж, якщо заявка пов’язана з
проблемами безпеки, вона може пройти перевірку безпеки перед відбором і підлягатиме
конкретним рекомендаціям щодо безпеки, наведеним у Додатку 1 (наприклад, ГЄ, ПЦЄ).
Службова інформація (колишня «конфіденційна»); нове на 2021–2027 роки) має зберігатися в
таємниці під час виконання діяльності та принаймні ще п’ять наступних років (див. Опис, пункт
6) — це означає, що її можна розкривати лише в чітких межах, дозволених статтею 13, зокрема
для виконання Грантової угоди або захисту фінансових інтересів ЄС.
Зобов’язання щодо конфіденційності є мінімальним зобов’язанням: Бенефіціари можуть
продовжити строк і погодитися на додаткові зобов’язання щодо конфіденційності між собою
(наприклад, щодо доступу для інших учасників). Крім того, вони можуть попросити орган, що
надає грант, продовжити цей період. У їхньому запиті повинна бути пояснена причина та чітко
визначено відповідну службову інформацію.
Рекомендація: Щоб уникнути проблем, бенефіціарам рекомендовано інформувати один одного
та орган, що надає грант, про відомі їм закони, які вимагають розкриття службової інформації.
Так можна буде докласти спільних зусиль, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки.

2.

Секретна інформація ЄС

Якщо проєкт використовує або генерує інформацію, яка є (або повинна бути) засекреченою,
застосовуватимуть додаткові зобов’язання відповідно до статті 13.2 (і Додатка 5, якщо Грантова
угода визначає конкретні правила для програми):

-

правила безпеки для захисту секретної інформації ЄС, викладені в Рішенні (ЄС, Євратом)
№2015/44416 і правила його реалізації щодо засекречених грантів 17 та інструкції з
безпеки програм (ІБП), якщо такі є (наприклад, ГЄ)

-

національні правила захисту секретної інформації та

-

угоди про безпеку інформації, укладені ЄС з третіми країнами або міжнародними
організаціями (якщо є).

Проєкти, які, як очікують, віднесуть до СІЄС (Секретної інформації ЄС), перед відбором повинні
пройти процедуру перевірки безпеки, щоб установити рівні секретності ЄС та інші рекомендації
щодо безпеки (наприклад, ГЄ, ПЦЄ).
Приклад: частину інформації, отриманої в межах проєкту, потенційно може бути
використано для планування терористичних нападів або уникнення виявлення злочинної
діяльності.
Щоб мінімізувати витрати та обмеження, спричинені засекреченням проєктної інформації,
засекреченість триватиме обмежений час, після чого рівень засекреченості буде переглянуто з
можливістю знизити його, зняти гриф секретності, або ж, навпаки, продовжити строк
засекреченості інформації.

Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2015/444 від 13 березня 2015 року про правила безпеки щодо захисту
секретної інформації ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 72, 17.3.2015, стор. 53).
16

Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2021/259 від 10 лютого 2021 р., що встановлює правила впровадження
промислової безпеки щодо засекречених грантів ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 58, 19.2.2021, стор. 55).
17
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Майте на увазі, що національні вимоги безпеки / вимоги третіх країн (національні правила / правила
третіх країн щодо встановлення рівня засекреченості, національні експортні обмеження тощо) можуть
вплинути на реалізацію проєкту (і навіть поставити його під загрозу).Ви відповідаєте за те, щоб уникнути
цього та убезпечити свій проєкт від таких обмежень (або адаптувавши його, або отримавши всі потрібні
дозволи, щоб мати можливість виконувати свої зобов’язання за Грантовою угодою). Про будь-які
потенційні проблеми безпеки слід негайно повідомити орган, що надає грант.
Приклад: Відповідно до національних правил, для отримання доступу до інформації навіть нижче за
рівень секретності CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL може знадобитися дозвіл на доступ персоналу
(ДДП). Вам також доведеться дотримуватися цих жорсткіших правил.

2. Конкретні правила в Додатку 5
Залежно від програми, у Додатку 5 може бути викладено додаткові правила (наприклад, ГЄ,
ПЦЄ, ІОЄ, ЄФМРГ, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, СМЦЗ).
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Загальна інформація > Стаття 16. Права інтелектуальної власності (ПІВ) — Інформація та знання
та результати — Права доступу та права використання

СТАТТЯ 16. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПІВ) — ІНФОРМАЦІЯ ТА
ЗНАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ — ПРАВА ДОСТУПУ ТА ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ
СТАТТЯ 16. -

16.1

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПІВ) — ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ — ПРАВА ДОСТУПУ ТА ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ

Інформація та знання та права доступу до них

Бенефіціари повинні надати один одному та іншим учасникам доступ до інформації та знань, визначених
як потрібні для виконання діяльності, за умови дотримання будь-яких конкретних правил у Додатку 5.
«Інформація та знання» означає будь-які дані, ноу-хау або інформацію — незалежно від їхніх форми чи
характеру (матеріальні чи нематеріальні), включно з будь-якими правами, такими як права
інтелектуальної власності, — тобто:

(a)

які були в бенефіціарів до їхнього приєднання до Угоди та

(b)

потрібні для реалізації діяльності або використання результатів.

Якщо інформація та знання підпадають під дію прав третьої сторони, відповідний бенефіціар повинен
переконатися, що зможе виконувати свої зобов’язання за Угодою.

16.2

Право власності на результати

Орган, що надає грант, не набуває права власності на результати, отримані під час виконання діяльності.
«Результати» означають будь-який матеріальний чи нематеріальний наслідок діяльності, наприклад дані,
ноу-хау чи інформацію, незалежно від його форми чи характеру та від того, чи можна його захистити, а
також будь-які права, що додаються до нього, включно з правами інтелектуальної власності .

16.3

Права використання органу, що надає грант, щодо матеріалів, документів та інформації,
отриманих у політичних, інформаційних, комунікаційних, розповсюджувальних і
рекламних цілях

Орган, що надає грант, має право використовувати неслужбову інформацію, що стосується діяльності, а
також матеріали та документи, отримані від бенефіціарів (зокрема резюме для публікації, підсумкові
документи, а також будь-які інші матеріали, такі як зображення чи аудіовізуальні матеріали, на папері
або в електронній формі), у політичних, інформаційних, комунікаційних, розповсюджувальних і
рекламних цілях — під час виконання діяльності або після її завершення.
Право на використання матеріалів, документів та інформації бенефіціарів надається як безоплатна,
невиключна та безвідклична ліцензія, яка передбачає такі права:

(a)

використання для власних цілей (зокрема надання доступу до них особам, які працюють в
органі, що надає грант, або в будь-якій іншій службі ЄС (включно з установами,
організаціями, офісами, органами тощо) або в установі чи органі держав-членів ЄС; їхнє
копіювання або відтворення повністю або частково, у необмеженій кількості; та передання
за допомогою інформаційних пресслужб)

(b)

розповсюдження серед громадськості (зокрема, публікація в друкованому вигляді та в
електронному чи цифровому форматі, публікація в Інтернеті, як файлу, який можна чи не
можна завантажувати, трансляція будь-яким каналом, публічний показ або презентація,
передання за допомогою інформаційних пресслужб або внесення до широкодоступних баз
даних або індексів)

(c)

редагування або переробка (включно зі скороченням, узагальненням, вставленням інших
елементів (наприклад, метаданих, легенд, інших графічних, візуальних, звукових або
текстових елементів), вилучення частин (наприклад, аудіо- чи відеофайлів), поділ на
частини, використання в збірці)

(d)

переклад

(e)

зберігання в паперовій, електронній або іншій формі

(f)

архівування відповідно до чинних правил документообігу
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(g)

право уповноважити треті сторони діяти від імені органу або субліцензувати третім сторонам
режими використання, зазначені в пунктах (b), (c), (d) та (f), якщо це потрібно для
інформаційної, комунікативної та рекламної діяльності органу, що надає грант, та

(h)

обробка, аналіз, узагальнення отриманих матеріалів, документів та інформації та створення
похідних робіт.

Права користування надаються протягом усього строку дії відповідних прав промислової або
інтелектуальної власності.
Якщо матеріали або документи підлягають моральним правам або правам третіх сторін (включно з
правами інтелектуальної власності або правами фізичних осіб на їхні імідж і голос), бенефіціари повинні
переконатися, що вони виконують свої зобов’язання за цією Угодою (зокрема, отримавши потрібні ліцензії
та дозволи від відповідних правовласників).
У разі потреби орган, що надає грант, додасть таку інформацію:
«© — [рік] — [ім’я / назва правовласника]. Усі права застережено. Ліцензовано [назва органу, що
надає грант] за умов».

16.4

Конкретні правила щодо ПІВ, результатів та інформації та знань

Конкретні правила щодо прав інтелектуальної власності, результатів та інформації та знань (якщо такі є)
викладено в Додатку 5.

16.5

Наслідки недотримання вимог

Якщо бенефіціар порушить будь-які свої зобов’язання за цією статтею, грант може бути зменшено (див.
статтю 28). Такі порушення також можуть призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.

1. Інформація та знання та права доступу до них
Для того щоб забезпечити успіх проєкту, учасники повинні надати один одному взаємний доступ до
інформації та знань, потрібних для реалізації проєкту (і, таким чином, розглянути відповідні інформацію та
знання та визначити, чи потрібні вони для діяльності). Конкретні (або різні) умови та додаткові правила
щодо доступу до інформації та знань для деяких програм наведено в Додатку 5 (наприклад, ГЄ, ДФВС, ПЦЄ).
«Інформація та знання» означає будь-який матеріальний або нематеріальний внесок — від даних до ноухау, інформації чи прав, — який існував до підписання гранту і який потрібен для виконання діяльності або
використання її результатів (наприклад, права на бази даних, патенти, прототипи, клітинні лінії тощо).
Інформація та знання не обмежуються вхідною інформацією, а потенційно поширюються на все, чим
бенефіціари володіють на законних підставах (наприклад, через ліцензію з правом субліцензування). Якщо
бенефіціар — юридична особа, це також поширюється на дані, що належать іншим частинам організації
бенефіціара.
Для зареєстрованих прав інтелектуальної власності достатньо, щоб заявку подали до підписання Грантової
угоди. («Інтелектуальну власність» розуміють у значенні, визначеному в статті 2 Конвенції про заснування
Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної в Стокгольмі 14 липня 1967 року18).
Якщо доступ до інформації та знань підлягає обмеженням через права третіх сторін, бенефіціар повинен
повідомити інших бенефіціарів — перед підписанням Грантової угоди, — щоб останні могли виконувати свої
зобов’язання згідно з угодою.
Приклад: Бенефіціар, що володіє інформацією та знаннями, за попередньою угодою (наприклад,
ліцензійною) обмежений у доступі, який може надати до таких інформації та знань. Бенефіціари можуть
погодитися заборонити доступ до інформації та знань. Така заборона може бути тимчасовою
(наприклад, для забезпечення належного захисту інформації та знань перед наданням доступу) або
обмеженою (наприклад, для обмеження доступу лише одного або кількох конкретних бенефіціарів).
Але оскільки інформація та знання за визначенням

18

Доступно за посиланням: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html.
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вважаються потрібними для виконання діяльності та використання її результатів, бенефіціари повинні
уважно вивчити вплив такої заборони (особливо якщо вона не тимчасова).
Рекомендація: Хоча це не є обов’язковою умовою, бенефіціарам рекомендовано письмово домовитися про
інформацію та знання до підписання Грантової угоди, щоб гарантувати собі права доступу до того, що буде
потрібно для виконання діяльності, включно з використанням її результатів. Угода може бути в будь-якій
формі (наприклад, список дозволеного, список забороненого). Це може бути як окрема угода, так і частина
угоди про консорціум. Якщо після підписання ГУ бенефіціари стануть власниками корисних матеріалів,
потрібних для виконання діяльності, вони повинні докласти зусиль, щоб досягти згоди щодо того, як такі
матеріали можна використати в діяльності.

2. Право власності на результати
Результати належать бенефіціару(-ам), який(і) їх здобув(ли). Орган, що надає грант, не набуває права
власності на результати, отримані під час виконання діяльності.
«Результати» охоплюють матеріальні наслідки діяльності (наприклад, дані, прототипи, мікроорганізми),
нематеріальні наслідки (наприклад, ноу-хау, формули), а також будь-які додані права (наприклад, патентні
права та права на бази даних). Результатами не вважають наслідки, спричинені/спродуковані діяльністю
поза проєктом — чи то до початку діяльності, під час її виконання або після її завершення.
Рекомендація: Щоб уникнути або вирішити суперечки щодо права власності, бенефіціари повинні
зберігати документи, такі як лабораторні журнали, щоб показати, як і коли вони здобули результати.

3. Права використання органу, що надає грант,
розповсюджувальних і рекламних цілях

у комунікативних,

Орган, що надає грант, може використовувати (безоплатно) будь-яку неслужбову інформацію, що
стосується діяльності, а також матеріали та документи, отримані від бенефіціарів у політичних,
інформаційних, комунікативних, розповсюджувальних і рекламних цілях під час виконання діяльності або
після її завершення.
Приклади (матеріали): резюме для публікації (подається як частина звітів), публічні підсумкові
документи та будь-які інші матеріали, надані бенефіціарами, такі як зображення чи аудіовізуальні
матеріали
Приклади (комунікативна діяльність): використання фото або опублікованого резюме, внесеного
до підсумкового звіту, поданого під час виконання діяльності, для написання історії про успішну
діяльність для публікації Комісії, або для виступів тощо.
Приклади (рекламна діяльність): розміщення на вебсайті органу, що надає грант, інформації про
діяльність, наприклад її назви, резюме проєкту, інформації про партнерів-учасників, фінансування
ЄС тощо.
Право на використання матеріалів, документів та інформації бенефіціарів надається як безоплатна,
невиключна та безвідклична ліцензія, яку надають на весь строк дії відповідних прав промислової або
інтелектуальної власності.
Бенефіціари можуть попросити орган, що надає грант, внести відомості про авторське право (наприклад,
шляхом внесення таких відомостей до матеріалу).
Бенефіціари повинні гарантувати органу, що надає грант, можливість надалі використовувати документи
або матеріали, попередньо домовившись з будь-якими третіми сторонами, які можуть висувати права на
них.
Якщо органу, що надає грант, треба буде відредагувати або переробити матеріал, він має остерігатися, щоб
не спотворити жодного контенту.

4. Конкретні правила в Додатку 5
Залежно від програми, додаткові (або різні) правила може бути викладено в Додатку 5 (усі програми).
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СТАТТЯ 17. КОМУНІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИДИМІСТЬ

17.1 Комунікація — розповсюдження — рекламування діяльності
Якщо інше не узгоджено з органом, що надає грант, бенефіціари повинні рекламувати діяльність і її
результати, надаючи цільову інформацію різній аудиторії (включно з засобами масової інформації та
громадськістю), відповідно до Додатка 1 та у стратегічний, послідовний та ефективний спосіб.
Перед тим як розпочати комунікаційну або розповсюджувальну діяльність, яку, як очікують, широко
висвітлюватимуть у ЗМІ, бенефіціари повинні повідомити про це орган, що надає грант.

17.2 Видимість — прапор Європи та декларація про фінансування
Якщо інше не узгоджено з органом, що надає грант, комунікаційна діяльність бенефіціарів, пов’язана з певною
діяльністю (зокрема, зв’язки зі ЗМІ, конференції, семінари, інформаційні матеріали, такі як брошури, листівки,
плакати, презентації тощо, в електронній формі, поширювані через традиційні ЗМІ чи соцмережі тощо),
розповсюджувальна діяльність і будь-яка інфраструктура, обладнання, транспортні засоби, матеріали чи
основний результат, які фінансуються за рахунок гранту, повинні визнавати підтримку ЄС та відображати
прапор Європи (емблему) і декларацію про фінансування (перекладену на місцеві мови, де це доречно):

Фінансується
Європейським
Союзом

Співфінансується
Європейським
Союзом

Співфінансується
Європейським
Союзом

Фінансується
Європейським
Союзом

Емблема має залишатися чіткою, бути розміщеною окремо та не може бути змінена шляхом додавання інших
візуальних позначок, брендів чи тексту.
Крім емблеми, жодна інша візуальна ідентичність або логотип не можуть бути використані для засвідчення
підтримки ЄС.
Якщо емблема відображається разом з іншими логотипами (наприклад, бенефіціарів чи спонсорів), вона
повинна бути не менш помітною та розміщатися в не менш видному місці, ніж інші логотипи.
Для цілей своїх зобов’язань за цією статтею бенефіціари можуть використовувати емблему без попереднього
отримання дозволу від органу, що надає грант. Однак це не дає їм права на виключне використання. Ба більше,
вони не можуть привласнювати емблему чи будь-яку подібну торгову марку чи логотип ні шляхом реєстрації, ні
будь-якими іншими засобами.
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Якість інформації — відмова від відповідальності

Будь-яка комунікаційна або розповсюджувальна діяльність, пов’язана з грантовою діяльністю, повинна
використовувати фактично точну інформацію. А також повинна містити таку відмову від відповідальності
(у разі потреби перекладену на місцеві мови):
«Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені думки та погляди належать лише автору(ам) і
не обов’язково передають погляди Європейського Союзу або [назва органу, що надає грант]. Ні
Європейський Союз, ні орган, що надає грант, не можуть нести за них відповідальність

17.4

Конкретні правила комунікації, розповсюдження та видимості

Конкретні правила комунікації, розповсюдження та видимості (якщо такі є) викладено в Додатку 5.

17.5

Наслідки недотримання вимог

Якщо бенефіціар порушить будь-які свої зобов’язання за цією статтею, грант може бути зменшено (див.
статтю 28). Такі порушення також можуть призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.

1. Комунікація, розповсюдження та рекламування діяльності
Якщо інше не узгоджено з органом, що надає грант, бенефіціари повинні рекламувати діяльність шляхом
комунікації та розповсюдження, надаючи цільову інформацію різній аудиторії (включно зі ЗМІ та
громадськістю), у стратегічний та ефективний спосіб і, можливо, залучаючи до двостороннього обміну.
Загалом бенефіціари можуть вільно вибирати вид діяльності, але вони повинні дотримуватися наведених
нижче принципів та вимог Додатка 1.
Приклади: Пресреліз на початку діяльності; інтерв’ю на місцевій радіостанції після значного успіху
діяльності; організація семінарів про діяльність; подія в торговельному центрі, яка демонструє
релевантність результатів діяльності для нашого повсякденного життя; виготовлення брошури, що
розповідає про діяльність школярам або студентам університету.
Заходи повинні бути:

-

ефективними (підходити для досягнення комунікаційних і розповсюджувальних цілей діяльності)
і бути пропорційними масштабам діяльності (заходи, що проводять у межах невеликої діяльності,
мають поступатися за амбітністю заходам масштабної діяльності з бенефіціарами, що прибувають
з кількох різних країн, і великим бюджетом)

-

стратегічними (одноразових зусиль НЕ достатньо)

-

послідовними (уникайте суперечливих повідомлень)

Крім того, діяльність має адресувати кілька аудиторій (поза межами власної спільноти діяльності), включно
зі ЗМІ та громадськістю, так, щоб її комунікацію могли зрозуміти й неспеціалісти.Слід висвітлювати цілі,
результати діяльності та охоплювати заявлені вимоги державної політики, наприклад, розглядаючи такі
аспекти, як:

-

внесок у конкурентоспроможність і вирішення суспільних викликів

-

вплив на повсякденне життя (наприклад, створення робочих місць, розвиток нових технологій,
якісніша продукція, більша зручність, поліпшений спосіб життя тощо)

-

фактична або ймовірна експлуатація результатів з боку політиків, галузі та інших громад

-

транснаціональне співробітництво в європейському консорціумі (тобто те, як спільна робота
вможливила досягти більшого, що інакше було б неможливим).
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Орган, що надає грант, повинен бути заздалегідь поінформований про будь-яку діяльність, яку,
як очікують, широко висвітлюватимуть у ЗМІ (висвітлення ЗМІ в Інтернеті та друкованій
пресі, на радіо й телебаченні, у соціальних мережах тощо), так що це перетне межі місцевого
впливу та матиме потенціал виходу на національний і міжнародний рівні).
Дотримання інших зобов’язань ГУ може в деяких випадках обмежувати можливість
повідомляти про діяльність або поширювати (усі) її результати, хай то тимчасово (наприклад,
поки певні результати не буде захищено) чи надовго (наприклад, зобов’язання, пов’язані з
безпекою, як у разі надання грантів, що стосуються секретної інформації; див. статтю 13).

3. Якість інформації
Будь-яка комунікаційна або розповсюджувальна діяльність, пов’язана з грантовою діяльністю,
повинна використовувати фактично точну інформацію. Якщо пізніше виявиться, що певна
інформація не була точною (наприклад, якщо нові результати, отримані в межах проєкту,
спростують попередню інформацію про попередні результати), бенефіціари повинні вжити будьяких відповідних і негайних заходів для виправлення неправильної інформації.

4. Конкретні правила в Додатку 5
Залежно від програми, додаткові (або різні) правила може бути викладено в Додатку 5.

Загальна інформація > Стаття 17. Комунікація та видимість

115

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Загальна інформація > Стаття 20. Ведення обліку
СТАТТЯ 20. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
СТАТТЯ 20. - ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ

20.1

Ведення облікових і супровідних документів

Бенефіціари повинні — принаймні до встановленого в Описі строку (див. пункт 6) — зберігати записи та
інші супровідні документи, щоб довести належне виконання діяльності відповідно до прийнятих
стандартів у відповідній галузі (якщо такі є).
Крім того, бенефіціари повинні — протягом того самого періоду — дотримуватися наступного для
обґрунтування задекларованих сум:

(a)

для фактичних витрат: коректні записи та супровідні документи для підтвердження заявлених
витрат (наприклад, підряди, субпідряди, рахунки-фактури та бухгалтерські записи); крім того,
звичайні процедури обліку та внутрішнього контролю бенефіціарів повинні забезпечувати
пряме звірення між декларованими сумами, сумами, записаними в їхніх рахунках, і сумами,
зазначеними в супровідних документах

(b)

для витрат і внесків за єдиною ставкою (якщо такі є): коректні записи та супровідні документи
для підтвердження прийнятності витрат чи внесків, до яких застосовується єдина ставка

(c)

для таких спрощених витрат і внесків: бенефіціарам не потрібно вести конкретні записи про
фактично понесені витрати, але вони повинні вести:

(i)

для питомих витрат і внесків (якщо такі є): коректні записи та супровідні документи,
щоб довести кількість задекларованих одиниць

(ii)

для витрат і внесків за фіксованою ставкою (якщо такі є): коректні записи та супровідні
документи, щоб довести належне виконання роботи, як описано в Додатку 1

(iii) для фінансування, не пов’язаного з витратами (якщо таке є): коректні записи та

супровідні документи, щоб довести досягнення результатів або виконання умов,
описаних у Додатку 1

(d)

для питомих витрат і внесків, а також тих, що йдуть за єдиною та фіксованою ставкою
відповідно до звичайної практики обліку витрат (якщо такі є): бенефіціари повинні вести будьякі коректні записи та супровідні документи, щоб довести, що їхню практику обліку витрат
застосовували послідовно, що вона ґрунтується на об’єктивних критеріях, незалежно від
джерела фінансування, а самі витрати відповідають умовам прийнятності, визначеним у
статтях 6.1 і 6.2.

Крім того, для окремих бюджетних категорій потрібно наступне:

(e)

для витрат на персонал: час, відпрацьований на бенефіціара під час виконання діяльності, має
бути підтверджено деклараціями, які підписують щомісяця особа і її керівник, якщо не існує
іншої надійної системи обліку часу; орган, що надає грант, може прийняти альтернативні
докази, що підтверджують час, який пішов на виконання задекларованої діяльності, якщо
вважатиме, що ці докази надають адекватний рівень упевненості

(f)

[ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: додаткові правила ведення обліку: не застосовно/ [ВАРІАНТ 2 для
програм з додатковими правилами ведення обліку: [ВАРІАНТ 1 за замовчуванням: додаткові правила
ведення обліку: не застосовно/ [ВАРІАНТ 2, якщо вибрано для запиту на подання заявок: для
[вставити назву бюджетної категорії]: [вставити конкретні записи/вимоги]/./

Записи та супровідні документи мають бути доступними за запитом (див. статтю 19) або в контексті
інспекцій, оглядів, аудиторських перевірок чи розслідувань (див. статтю 25).
Якщо вже мають місце поточні інспекції, огляди, аудиторські перевірки, розслідування, судові розгляди
чи інші ведення позовів згідно з Угодою (включно з відтермінуванням судових рішень; див. статтю 25),
бенефіціари повинні зберігати ці записи та іншу супровідну документацію до кінця цих процедур.
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Бенефіціари повинні зберігати оригінали документів. Цифрові та оцифровані документи вважаються
оригіналами, якщо це дозволено чинним національним законодавством. Орган, що надає грант, може
приймати неоригінальні документи, якщо вони надають адекватний рівень упевненості.
20.2.

Наслідки недотримання вимог

Якщо бенефіціар порушує будь-які свої зобов’язання за цією статтею, недостатньо обґрунтовані витрати чи
внески будуть неприйнятними (див. статтю 6) і їх відхилять (див. статтю 27), а грант може бути зменшено
(див. статтю 28).
Такі порушення також можуть призвести до інших заходів, описаних у розділі 5.

1.

Записи та інша супровідна документація

Бенефіціари повинні зберігати відповідні та достатні докази, щоб довести прийнятність усіх заявлених
витрат, належне виконання діяльності та дотримання всіх інших зобов’язань за Грантовою угодою. Якщо
витрати не підтверджено належними та достатніми доказами, їх відхилять.
«Достатність» стосується кількості доказів; «належність» стосується їхньої якості. Докази вважають
достатніми та належними, якщо вони достатньо переконливі для аудиторів, які оцінюють їх відповідно до
загальноприйнятих стандартів аудиту.19
Докази мають бути такими, які можна довести, доступними для перевірки та надійними.
Їх має бути правильно заархівовано на строк, зазначений у Грантовій угоді (див. Опис, пункт 6). Загалом,
протягом щонайменше 5 років після виплати залишку (3 роки для грантів невеликої вартості до 60 000 євро)
або довше, якщо проходять поточні процедури (аудиторські перевірки, розслідування, судові
розгляди тощо). У цьому разі докази слід зберігати до їх закінчення.
Бенефіціари, які викидають супровідні документи, наражають себе на реальний ризик того, що
орган, що надає грант, відхилить їхні витрати

Правила Грантової угоди не впливають на національне законодавство щодо зберігання документів (що
може вимагати додаткових заходів).

2. Оригінали документів
Бенефіціари повинні зберігати оригінали документів (тобто документи, які вважаються
оригіналами відповідно до національного законодавства).
Приклади:
1. Ми приймаємо засвідчені копії або документи з цифровим підписом, якщо національне
законодавство приймає їх як оригінали.
2. Ми приймемо оцифровані копії документів (замість паперових копій), якщо це
прийнятно відповідно до національного законодавства.
У принципі, документи слід зберігати у форматі, у якому їх було отримано або створено. Це
означає, що:

- документи, отримані або створені в паперовій формі, повинні зберігатися в паперовій
формі

- документи, отримані або створені в електронному вигляді, повинні зберігатися в
електронному форматі (паперові копії оригінальних електронних документів НЕ
потрібні).

19
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3. Записи фактичних витрат
Щодо фактичних витрат, бенефіціари повинні:

-

вести докладні записи та інші супровідні документи для підтвердження прийнятності
задекларованих витрат

-

використовувати методи обліку витрат і процедури внутрішнього контролю, які дають
можливість перевірити, чи збігаються задекларовані суми, суми, записані в рахунках,
та суми, зафіксовані в супровідній документації.

Інформація, що міститься у фінансовій звітності для кожної бюджетної категорії (тобто витрати
на персонал, інші прямі витрати, непрямі витрати), має містити докладну розбивку та відповідати
сумам, записаним у бухгалтерському обліку та супровідній документації.
Приклади:
1. Щодо витрат, задекларованих у категорії А.1. «Працівники (або їх еквівалент)»:
витрати слід докладно описати для кожної особи, яка виконує діяльність (індивідуальна
денна ставка, помножена на фактичну кількість днів або еквівалентів робочого дня, що
пішли на виконання діяльності). Вони повинні збігатися з бухгалтерськими записами
(тобто операціями, проведеними за головною бухгалтерською книгою, річною фінансовою
звітністю) і супровідною документацією (тобто трудовими договорами, колективними
трудовими договорами, чинним національним законодавством про податки, внески на
оплату праці та соціальне страхування, платіжними відомостями, протоколами обліку
робочого часу, банківськими виписками, що показують виплати заробітної плати, тощо).
2. Щодо витрат, задекларованих у категорії C. «Витрати на придбання»: бенефіціар

повинен зберігати розбивку витрат, задекларованих за їх видами (тобто витрати на
дорогу, проживання та суміжні добові, на амортизацію, на інші товари та послуги тощо).
Він повинен мати можливість надавати деталі окремих операцій для кожного виду витрат.
Для амортизації бенефіціар повинен мати можливість надати докладну інформацію щодо
кожного окремого обладнання, яке використовують для виконання діяльності.
Задекларовані витрати повинні збігатися з бухгалтерськими записами (тобто з операціями,
проведеними за головною бухгалтерською книгою, річною фінансовою звітністю) і
супровідною документацією (тобто замовленнями на придбання, накладними, рахункамифактурами, підрядами, виписками з банку, журналом використання активів, політикою
амортизації тощо).
4. Записи витрат і внесків за єдиною ставкою
Для витрат і внесків за єдиною ставкою бенефіціари повинні:

- вести докладні записи та супровідні документи, щоб довести прийнятність витрат, до
яких застосовується єдина ставка.

Приклад: Для непрямих витрат за єдиною ставкою 25 % аудитори перевірятимуть
(а бенефіціари повинні бути в змозі показати), що:
a)

фактичні прямі витрати є прийнятними, використовуючи докладні записи
та супровідні документи, описані вище

b)

з пулу фактичних прямих прийнятних витрат, на які поширюється єдина
ставка, було видалено такі витрати, як витрати субпідряду та фінансова
підтримка третіх сторін.

НЕ обов’язково вести облік фактично понесених витрат.
5. Записи питомих витрат і внесків
Для питомих витрат і внесків бенефіціари повинні:

- вести докладні записи та інші супровідні документи для підтвердження кількості
задекларованих одиниць.
НЕ обов’язково вести облік фактично понесених витрат.
Орган, що надає грант, може отримати доступ до бухгалтерського обліку, але відхилить витрати,
лише якщо виявиться неправильною кількість задекларованих одиниць. Фактичні витрати на
роботу не мають значення.
Якщо орган, що надає грант, виявить порушення або шахрайство під час виконання діяльності,
він може зменшити грант (і зініціювати інші договірні чи адміністративні заходи).
6. Записи витрат і внесків за фіксованою ставкою
Для витрат і внесків за фіксованою ставкою бенефіціари повинні:
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вести докладні записи та інші супровідні документи, щоб довести, що цільові завдання,
описані в Додатку 1, було виконано відповідно до Грантової угоди.

НЕ обов’язково вести облік фактично понесених витрат.
7. Записи фінансування, не пов’язаного з витратами
Для фінансування, не пов’язаного з витратами, бенефіціари повинні:

-

вести коректні записи та супровідні документи, щоб довести досягнення результатів
або виконання умов, описаних у Додатку 1

8. Записи питомих витрат і внесків та тих, що за єдиною та фіксованою ставками,
розрахованих відповідно до звичної практики обліку витрат бенефіціара
Для питомих витрат і внесків та тих, що за єдиною та фіксованою ставками, розрахованих
відповідно до звичної практики обліку витрат бенефіціарів, останні повинні вести докладні
записи та інші супровідні документи, щоб:

-

показати, що витрати, використані для розрахунку питомої вартості, єдиної та
фіксованої ставок, відповідають фактичним витратам, записаним у статутних рахунках
Приклади:
1.
Для середніх витрат на персонал (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ): бухгалтерські записи;
виписки з фінансової звітності; трудові договори; колективні трудові договори;
чинне законодавство про податки, працю та соціальне страхування; платіжні
відомості; банківські виписки, що показують виплати заробітної плати; класифікація
працівників (з огляду на досвід, кваліфікацію, заробітну плату, відділ тощо).
Для товарів і послуг з внутрішнім рахунком-фактурою (ГЄ, ПЦЄ): бухгалтерські
записи; виписки з фінансової звітності; протоколи обліку робочого часу (або інші
записи) для частки витрат на персонал, внесеної в питомі витрати; рахунки-фактури
або підряди для витрат на обслуговування, прибирання, інші послуги тощо, які
показують, як фактичні витрати прямо чи опосередковано внесено до розрахунку
питомих витрат.
2.

Втручання вручну в дані бухгалтерського обліку слід відстежувати та документувати.

-

переконайтеся, що питомі витрати й ті, що за єдиною та фіксованою ставками, не
містять неприйнятних витратних складників
Приклади:
1.
Для середніх витрат на персонал (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ): записи, які показують, що
денна ставка не охоплює складника непрямих витрат (вони повинні бути покриті
категорією непрямих витрат); записи, які показують, що денна ставка не охоплює
витрати на дорогу (їх слід стягувати за категорією С.1. «Дорожні витрати та
добові»).
Для товарів і послуг з внутрішнім рахунком-фактурою (ГЄ, ПЦЄ): докази, що
свідчать про відсутність прибутку/надбавки/націнки, включених до товарів і послуг
з внутрішнім рахунком-фактурою (наприклад, різні ставки: одна для виставлення
рахунку за діяльність, з надбавкою, а інша для внутрішньої вартості, без усяких
націнок); списки рахунків / витратних статей, які було виключено з розрахунку
товарів і послуг з внутрішнім рахунком-фактурою, оскільки їх уже внесено до
витрат, які стягують за іншими бюджетними категоріями (наприклад, за категорією
«Витрати на персонал»)
2.

-

оцініть прийнятність бюджетних та очікуваних елементів
Приклади:
1.
Для середніх витрат на персонал (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ): записи, які показують метод
розрахунку річного збільшення заробітної плати (наприклад, індекс споживчих цін,
який, відповідно до звичної політики оплати праці бенефіціара, служить основою
для щорічного збільшення заробітної плати).
Для товарів і послуг з внутрішнім рахунком-фактурою (ГЄ, ПЦЄ): простежувані
дані, які використовують для визначення бюджетних/очікуваних елементів; записи
про характер і періодичність оновлень бюджетних та очікуваних елементів; тощо.
2.

НЕ обов’язково вести облік фактичних понесених витрат (на особу / товар чи послугу) — за
винятком випадків, коли вони потрібні для документування звичної практики обліку витрат (як
описано вище).
9. Записи витрат на персонал — дні, що пішли на виконання діяльності
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Для осіб, які виконують діяльність (незалежно від того, чи вони штатні працівники, чи трудяться
неповний робочий день та/чи залучено їх виключно для виконання діяльності, чи ні; нове на
2021–2027 роки), бенефіціар може або:

-

використовувати надійні протоколи обліку робочого часу (тобто табелі обліку) або на
папері, або в комп’ютерній системі обліку часу, щоб записати (принаймні) всі години,
що пішли на виконання діяльності
Надійні протоколи обліку робочого часу повинні бути датовані
щонайменше щомісяця особою, яка виконує діяльність, і її керівником.

та

підписані

Якщо систему обліку часу внесено в комп’ютер, підписи можуть бути електронними
(тобто відбувається зв’язування даних електронної ідентичності, наприклад, пароля та
імені користувача, з даними електронної перевірки), із задокументованим і безпечним
процесом управління правами користувача та журналом усіх електронних транзакцій,
який можна перевіряти.
або

-

підписувати щомісячну декларацію про дні, що пішли на виконання діяльності
(шаблон).

Якщо ви зберігаєте обидва комплекти документів (табелі обліку робочого часу
та щомісячні декларації), вони повинні бути послідовними. У разі розбіжностей буде
прийнято лише комплект документів, що фіксує меншу кількість днів.
Якщо ви реєструєте відпрацьований час у годинах, а не в днях, наприклад тому,
що це ваша звична управлінська практика, ви повинні перевести загальну кількість
відпрацьованих годин в еквіваленти робочого дня, щоб розрахувати витрати на персонал
для гранту (тобто кількість днів × денну ставку).Ви повинні робити це переведення щоразу,
коли розраховуєте денну ставку. Наприклад, якщо ви розраховуєте денну ставку на 2021
рік, ви повинні перевести в еквіваленти робочого дня загальну кількість годин, що пішли в
особи на виконання діяльності протягом 2021 року.
Щоб здійснити це переведення й у такий спосіб обчислити кількість еквівалентів робочих
днів, вам просто потрібно розділити кількість годин, що пішли в особи на виконання
діяльності протягом року, на кількість годин еквівалента робочого дня. Отриману цифру
потрібно округлити вгору або вниз до найближчого пів дня (наприклад: 17,79 = 18 днів;
17,64 = 17,5 дня). Кількість годин в еквіваленті робочого дня є однією з наступних:

-

8 годин

-

середня кількість годин, яку людина повинна відпрацювати за робочий день
відповідно до
підряду. Наприклад, якщо в підряді зазначено, що особа повинна працювати 37,5
години на тиждень, розподілені на 5 робочих днів, еквівалент робочого дня для
цієї особи становить 7,5 години (37,5/5).'
Ви не можете використовувати цей варіант, якщо підряд не дозволяє
визначити середню кількість годин, яку особа повинна відпрацювати за робочий
день.

-

Якщо у вас є звична практика обліку витрат, що визначає стандартну кількість
річних продуктивних годин штатного працівника, ви можете помножити її на
кількість годин, отриману за такою формулою (замість 8):
{Вище значення між стандартною кількістю річних продуктивних годин
штатного працівника відповідно до вашої практики й 90 % стандартних річних
робочих годин штатного працівника,
поділені на 215}

Вибраний варіант слід застосовувати послідовно, використовуючи той самий варіант
принаймні для групи персоналу, найнятого за подібних умов (наприклад, з тим самим типом
підряду, тією самою витратною статтею).
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ДОДАТОК 5
Загальна інформація > Додаток 5 > Загальна інформація > Конфіденційність і безпека
ДОДАТОК 5 СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ (ГЄ, ПЦЄ, ІОЄ,
ЄФМРГ, ФПМІ, ФВБ, УКВІ, СМЦЗ)
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА (СТАТТЯ 13)
[ВАРІАНТ для програм з вимогами щодо безпеки :Службова інформація з рекомендаціями щодо безпеки
Службова інформація з рекомендаціями щодо безпеки повинна відповідати додатковим вимогам, які
висуває орган, що надає грант.
Перед тим як розпочати виконання цільових завдань, бенефіціари повинні отримати всі дозволи або інші
обов’язкові документи, потрібні для виконання завдання. Документи повинні зберігатися в архіві, і
координатор має подавати їх на запит органу, що надає грант. Якщо вони не англійською мовою, їх треба
подати разом з резюме англійською мовою.
Для дотримання вимог, що обмежують розкриття чи розповсюдження, інформацію слід обробляти
відповідно до рекомендації, і її можна розкривати чи розповсюджувати лише після письмового дозволу
органу, що надає грант. ]
[ВАРІАНТ для програм з секретною інформацією ЄС (стандартний):Секретна інформація ЄС
Якщо в процесі виконання діяльності використовується або створюється секретна інформація ЄС, з нею
слід поводитися відповідно до Інструкції з визначення грифа секретності (ІВГС) і листа аспекту безпеки
(ЛАБ), викладених у Додатку 1 та Рішенні 2015/44449 і його правилах імплементації — доки інформацію
не буде розсекречено.
Підсумкові документи, які містять секретну інформацію ЄС, слід подавати відповідно до спеціальних
процедур, узгоджених з органом, що надає грант
Цільові завдання з використанням секретної інформації ЄС можна передавати субпідрядникам лише за
попереднього чіткого письмового дозволу органу, що надає грант, і лише організаціям, зареєстрованим
у державі-члені ЄС або в країні, що не входить до складу ЄС, з угодою про безпеку інформації з ЄС (або
адміністративною угодою з Комісією).
Секретну інформацію ЄС не можна розголошувати будь-якій третій стороні (включно з учасниками, що
беруть участь у виконанні діяльності) без попереднього явного письмового дозволу органу, що надає
грант.]
Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2015/444 від 13 березня 2015 року про правила безпеки щодо захисту секретної інформації ЄС
(Офіційний вісник ЄС, L 72, 17.3.2015, стор. 53).
49

1. Службова інформація з рекомендаціями щодо безпеки
Заявкам на гранти від програми «Горизонт Європа» може знадобитися перед відбором пройти
перевірку безпеки, а також, якщо є проблеми безпеки, вони підпадуть під конкретні
рекомендації щодо безпеки.
Приклади (проблеми безпеки): інформація про прогалини та «вразливі» місця в
наявних системах або критично важливих об’єктах інфраструктури, конструкція,
характеристики та вимоги пристроїв, що використовуються для виявлення, заходи
правоохоронних органів протидії тероризму, інструменти та методології прогнозування та
виявлення організованої злочинної діяльності тощо.
Приклади (рекомендації з безпеки): класифікація, обмежене розповсюдження,
створення консультативної ради з питань безпеки, призначення співробітника служби
безпеки проєкту, обмеження рівня деталізації, використання фейкового сценарію тощо.
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Найпоширеніші рекомендації щодо безпеки стосуються обмеженого розкриття або обмеженого
розповсюдження інформації. Це призводить до створення підсумкових документів, які є
службовою інформацією з рекомендаціями щодо безпеки. Їх перераховано в розділі,
присвяченому безпеці. У цьому разі треті сторони не повинні мати доступу. Перед
розголошенням або розповсюдженням третій стороні бенефіціари повинні повідомити про це
координатора, який повинен вимагати письмового дозволу органу, що надає грант.
Службова інформація щодо комерційних таємниць, ноу-хау тощо НЕ є конфіденційною
інформацією з рекомендаціями щодо безпеки.

Інші рекомендації щодо безпеки стосуються призначення працівників служби безпеки
(співробітників служби безпеки, консультативної ради з питань безпеки), конкретних заходів
щодо доступу до ІТ-систем тощо.
Зазвичай про вимоги безпеки слід подбати перед підписанням ГУ.
Крім того, бенефіціари повинні отримати — до початку виконання цільового завдання, для якого
вони потрібні, — усі необхідні дозволи безпеки, висновки, сповіщення та допуски (наприклад,
до комітетів з безпеки тощо). Ці документи не потрібно подавати, але вони повинні зберігатися
в архіві та надаватися за запитом (наприклад, у разі перевірки безпеки або аудиторської
перевірки). Бенефіціари повинні мати можливість довести, що висновки/допуски/сповіщення
охоплюють завдання, які треба виконати в межах діяльності. Якщо документи не англійською
мовою, їх можуть попросити подати резюме англійською мовою.
Рекомендація:
Під
час
підготування
заявок
на
отримання
дозволів/висновків/сповіщень/допусків вам слід звернутися за допомогою до експертів з питань
безпеки, департаментів/комітетів з питань безпеки та офіцера з питань захисту даних (ОПЗД)
вашої організації, якщо це потрібно.
У разі зміни ситуації з безпекою бенефіціари повинні повідомити координатора, який повинен
негайно повідомити орган, що надає грант, і, у разі потреби, вимагати внесення поправок до
Додатка 1.
Орган, що надає грант, може проводити перевірки безпеки чи аудиторські перевірки, щоб
переконатися, що бенефіціари належним чином виконали вимоги безпеки та отримали
висновки/сповіщення/допуски (див. статтю 25).

2. Секретна інформація ЄС
Крім того, проєкти з секретною інформацією ЄС повинні відповідати положенням, пов’язаним із
секретною інформацією ЄС (див. статтю 13.2).
Проєкт повинен відповідати Інструкції з визначення грифа секретності (ІВГС) і листу аспекту
безпеки (ЛАБ), які відповідно визначають рівень секретності та заходи, які треба вжити для
захисту секретної інформації. Обидва документи слід внести в Додаток 1.
Лише організації, перелічені в розділі, присвяченому безпеці, у Додатку 1, можуть мати доступ
до секретної інформації ЄС, яка використовується або створена проєктом. Перед розголошенням
або розповсюдженням третій стороні (включно з партнерами, залученими в проєкт) бенефіціари
повинні повідомити про це координатора, який повинен вимагати письмового дозволу органу,
що надає грант.
У разі зміни ситуації з безпекою бенефіціари повинні повідомити координатора, який повинен
негайно повідомити орган, що надає грант, і, у разі потреби, вимагати внесення поправок у
Додаток 1.
Підсумкові документи, що містять секретну інформацію ЄС, слід подавати відповідно до
спеціальної процедури, погодженої з органом, що надає грант, як описано в Інструкція з безпеки
програми ГЄ.
Цільові завдання з використанням секретної інформації ЄС можна передавати на субпідряд
ТІЛЬКИ (сукупні умови):
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-

організаціям, зареєстрованим у державі-члені ЄС або в країні, що не входить до складу
ЄС, з угодою про безпеку інформації з ЄС (або адміністративною угодою з Комісією) та

-

якщо орган, що надає грант, чітко схвалив такі запити в письмовій формі.

Додаткові вказівки щодо засекречування інформації та зобов’язань щодо безпеки див. Як
поводитися з проєктами, що вимагають особливих заходів забезпечення секретності та
Вказівки щодо засекречування інформації в проєктах програми «Горизонт Європа».
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Загальна інформація > Додаток 5 > Загальна інформація > ПІВ
ДОДАТОК 5 СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ЩОДО ПІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПІВ) — ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ Й РЕЗУЛЬТАТИ — ПРАВА
ДОСТУПУ ТА ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ (СТАТТЯ 16)
[ВАРІАНТ для програм з обов’язковим переліком інформації та знань:Перелік інформації та знань
Бенефіціари повинні, якщо права промислової та інтелектуальної власності (включно з правами третіх
сторін) існували до укладення Угоди, скласти перелік цих уже наявних прав промислової та
інтелектуальної власності із зазначенням власників прав.
Координатор повинен — перед тим, як розпочати діяльність, — подати цей перелік органу, що надає
грант.]
[ВАРІАНТ для програм з правами використання не лише на комунікаційних матеріалах, а й на результатах:
Права використання органу, що надає грант, щодо результатів у комунікативних, розповсюджувальних
і рекламних цілях
Орган, що надає грант, також має право використовувати неслужбові результати діяльності для
інформаційних, комунікаційних, розповсюджувальних і рекламних цілей, використовуючи будь-який з
наведених нижче способів:

-

використання для власних цілей (зокрема надання доступу до них особам, які працюють в
органі, що надає грант, або в будь-якій іншій службі ЄС (включно з установами, організаціями,
офісами, органами тощо) або в установі чи органі держав-членів ЄС; їхнє копіювання або
відтворення повністю або частково, у необмеженій кількості; та передання за допомогою
інформаційних пресслужб)

-

розповсюдження серед громадськості друкованих копій, в електронному чи цифровому
форматі, в Інтернеті, включно з соцмережами, як файлу, який можна або не можна
завантажити

-

редагування або переробка (включно зі скороченням, узагальненням, модифікуванням,
виправленням, видаленням, вставленням певних елементів (наприклад, метаданих, легенд чи
інших графічних, візуальних, звукових або текстових елементів), вилучення частин
(наприклад, аудіо- чи відеофайлів), поділ на частини, використання в збірці

-

переклад (включно зі вставленням субтитрів / дубляжем) усіма офіційними мовами ЄС

-

зберігання в паперовій, електронній або іншій формі

-

архівування відповідно до чинних правил документообігу

-

право уповноважувати треті сторони діяти від його імені або субліцензувати третім сторонам,
зокрема за наявності ліцензованих інформації та знань, будь-які права або способи
використання, визначені цим положенням

-

обробка, аналіз, узагальнення результатів і створення похідних робіт

-

розповсюдження результатів у широкодоступних базах даних або індексах (наприклад, через
портали з відкритим доступом або відкритими даними або подібні сховища), безоплатно чи ні

-

[[вставити додатковий варіант]/.

Бенефіціари повинні забезпечити ці права користування [протягом [...]] / [протягом усього часу,
упродовж якого їх охороняють права промислової або інтелектуальної власності] / [упродовж виконання
діяльності]/ /.
Якщо результати підлягають моральним правам або правам третіх сторін (включно з правами
інтелектуальної власності або правами фізичних осіб на їхні імідж і голос), бенефіціари повинні
переконатися, що вони виконують свої зобов’язання за цією Угодою (зокрема, отримавши потрібні
ліцензії та дозволи від відповідних правовласників). ]
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Загальна інформація > Додаток 5 > Загальна інформація > Комунікація, розповсюдження та
видимість
ДОДАТОК 5 КОМУНІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ Й ВИДИМІСТЬ
КОМУНІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ Й ВИДИМІСТЬ (СТАТТЯ 17)
[ВАРІАНТ для програм з комунікаційними й розповсюджувальними планами:Комунікаційний [і
розповсюджувальний] план
Бенефіціари повинні надати докладний комунікаційний [і розповсюджувальний] план [(«[ввести назву]»)/
із зазначенням цілей, ключових повідомлень, цільової аудиторії, комунікаційних каналів, плану щодо
соцмереж, запланованого бюджету та відповідних показників для моніторингу та оцінки./
[ВАРІАНТ для програм з додатковою комунікаційною й розповсюджувальною діяльністю: Додаткова
комунікаційна й розповсюджувальна діяльність
Бенефіціари повинні проводити наступну додаткову комунікаційну й розповсюджувальну діяльність:

-

[представляти проєкт (включно з резюме проєкту, контактною інформацією координатора,
списком учасників, європейським прапором і декларацією про фінансування [та спеціальним
логотипом] і результатами проєкту) на вебсайтах бенефіціарів або в акаунтах соціальних мереж/

-

[для діяльності з залученням публікацій: згадувати про діяльність і розміщати європейський
прапор та декларацію про фінансування [та спеціальний логотип] на обкладинці або на перших
сторінках після згадки редактора]

-

[для діяльності з залученням публічних подій: розміщати вивіски та плакати зі згадкою про
діяльність і європейським прапором та декларацією про фінансування [та спеціальним
логотипом] ]

-

[для діяльності з залученням обладнання, інфраструктури чи робіт [на понад [...] євро]:
розміщати загальнодоступні таблички чи рекламні щити, щойно робота над діяльністю
розпочнеться, і постійну пам’ятну дошку після її завершення, з європейським прапором та
декларацією про фінансування [та спеціальним логотипом]]

-

[для діяльності з залученням обладнання, інфраструктури чи робіт [на менш як [...] євро]: щойно
робота над діяльністю розпочнеться, розміщати друковані чи електронні вивіски відповідного
розміру з європейським прапором і декларацією про фінансування [і спеціальним логотипом]]

-

[для діяльності, що [вставити визначення певних пріоритетних проєктів, тем, напрямів тощо] /
[або [діяльності з максимальною сумою гранту понад [...] євро]]: організувати конкретний
комунікаційний захід для просування діяльності]

-

[завантажити результати загальнодоступного проєкту на платформу «Результати проєкту»
[Ввести назву програми], доступну через Портал фінансування та тендерів]

-

[[вставити додатковий варіант]/./

[ВАРІАНТ для програм, яким дозволено використовувати спеціальні логотипи:Спеціальні логотипи
Крім того, комунікаційна діяльність та інфраструктура, обладнання або основні результати, що
фінансуються за рахунок гранту, повинні містити також такий логотип:
-

[вставити спеціальні логотипи]/

[ВАРІАНТ для програм, де реклама або видимість можуть зашкодити особам, які беруть участь у її
виконанні Обмежена комунікація та видимість для захисту залучених осіб
Якщо зобов’язання щодо комунікації, розповсюдження чи видимості, викладені в статті 17 [або цьому
Додатку], зашкодять безпеці осіб, які беруть участь у діяльності, бенефіціари можуть подати на
затвердження органу, що надає грант, відповідні альтернативні плани./
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Загальна інформація > Додаток 5 > ГЄ Додаток 5
ДОДАТОК 5 ВИМОГИ ЩОДО ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЄ
ЕТИЧНІ ВИМОГИ (СТАТТЯ 14)
Бенефіціари повинні виконувати діяльність відповідно до:

-

етичних принципів (включно з найвищими стандартами доброчесності досліджень) та

-

чинного законодавства ЄС, міжнародного та національного законодавства, включно з Хартією
ЄС про основні права та Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних
свобод і її Додатковими протоколами.

Не можна надавати фінансування в межах або за межами ЄС для діяльності, забороненої у всіх державахчленах. У державі-члені не може бути надано фінансування для діяльності, забороненої в цій державічлені.
Бенефіціари повинні звернути особливу увагу на принцип пропорційності, право на конфіденційність,
право на захист персональних даних, право на фізичну та психічну недоторканність особи, право на
недискримінацію, потребу забезпечення захисту навколишнього середовища та високий рівень охорони
здоров’я людини.
Бенефіціари повинні переконатися, що грантова діяльність націлена виключно на цивільне застосування.
Бенефіціари повинні переконатися, що грантова діяльність не:

-

націлена на клонування людини в репродуктивних цілях

-

має намір змінити генетичний спадок людини, що могло б зробити ці зміни успадкованими (за
винятком досліджень, що стосуються лікування раку гонад, які можуть фінансуватися)

-

має намір створювати людські ембріони виключно з метою дослідження або з метою придбання
стовбурових клітин, зокрема за допомогою перенесення ядер соматичних клітин, або

-

призводить до знищення ембріонів людини (наприклад, для отримання стовбурових клітин).

Діяльність, що передбачає дослідження ембріонів людини або людських ембріональних стовбурових
клітин, можна здійснювати лише якщо:

-

її викладено в Додатку 1 або

-

координатор отримав чіткий (письмовий) дозвіл органу, що надає грант.

Крім того, бенефіціари повинні поважати фундаментальний принцип доброчесності досліджень, як це
викладено в Європейському кодексі поведінки щодо доброчесності досліджень59.
Це передбачає дотримання таких принципів:

-

надійність у забезпеченні якості досліджень, відображена в дизайні, методології, аналізі та
використанні ресурсів

-

чесність у розробці, проведенні, огляді, звітуванні та переданні результатів досліджень у
прозорий, справедливий і неупереджений спосіб

-

повага до колег, учасників дослідження, суспільства, екосистем, культурної спадщини та
навколишнього середовища

-

відповідальність за дослідження від ідеї до публікації, за його управління та організацію, за
навчання, нагляд і наставництво та за його ширший вплив

а також означає, що бенефіціари повинні дбати, щоб особи, які виконують дослідницькі завдання,
дотримувалися належної дослідницької практики, включно з, де це можливо, відкритістю,
відтворюваністю та відстеженням та утримувалися від порушень доброчесності досліджень, описаних у
Кодексі.
59

Європейський кодекс поведінки щодо доброчесності досліджень ALLEA (Всеєвропейська федерація академій наук).
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Діяльність, що зачіпає етичні питання, повинна відповідати додатковим вимогам, сформульованим комісіями
з питань етики (зокрема після інспекцій, оглядів або аудиторських перевірок; див. статтю 25).
Перед тим як розпочати виконання цільового завдання, що зачіпає етичні питання, бенефіціари повинні
отримати всі дозволи або інші обов’язкові документи, потрібні для виконання завдання, зокрема від будьякого (національного чи місцевого) комітету з етики чи інших органів, таких як органи захисту даних.
Документи повинні зберігатися в архіві, і координатор має подавати їх на запит органу, що надає грант. Якщо
вони не англійською мовою, їх слід подати разом з резюме англійською мовою, яке показує, що документи
охоплюють відповідні цільові завдання та містять висновки відповідного комітету чи органу (якщо такі є).

Етичні принципи та чинне законодавство

1.

Бенефіціари повинні виконувати діяльність відповідно до:

-

етичних принципів (включно з найвищими стандартами доброчесності досліджень) та

-

чинного міжнародного законодавства, законодавства ЄС і національного законодавства.

Основні етичні принципи:
Основні етичні принципи:
▪
Повага людської гідності і її недоторканність

▪

Забезпечення чесності та прозорості щодо суб’єктів дослідження та, зокрема,
отримання вільної та поінформованої згоди (а також дозволу, коли він потрібен)

▪

Захист вразливих осіб

▪

Забезпечення приватності та конфіденційності

▪

Сприяння справедливості та інклюзивності

▪

Мінімізація шкоди та максимізація користі

▪

Розділення благ з малозабезпеченим населенням, особливо якщо дослідження
проводять у країнах, що розвиваються

▪

Максимізація добробуту тварин, зокрема шляхом забезпечення заміни,
скорочення та вдосконалення (концепція «3R») у дослідженнях на тваринах

▪

Повага та охорона навколишнього середовища та майбутніх поколінь

Ключовими джерелами права ЄС і міжнародного права є Хартія основних прав Європейського
Союзу та Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) і її протоколи (для інших текстів). Іншим
важливим джерелом є Конвенція ООН про права інвалідів (КПІ ООН).

2.

Націленість виключно на цивільне застосування

Грантова діяльність має бути націлена виключно на цивільне застосування.
Це не означає, що результати досліджень не можуть бути периферійно корисними у військовому
контексті. Дослідження, пов’язані з продуктами або технологіями подвійного призначення
(зазвичай використовуються для цивільних цілей, але з можливим військовим застосуванням)
не заборонені (наприклад, розробка алгоритму, який також можна використати для оптимізації
військової логістики). Однак діяльність, націлену на військове застосування, НЕ
фінансуватимуть (наприклад, розробка робота, призначеного для військового втручання).
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Заборонена діяльність і діяльність, що передбачає дослідження людських
ембріонів або людських ембріональних стовбурових клітин
3.

У межах грантової діяльності не можна проводити заборонену діяльність.
Діяльність з використанням людських ембріонів (ЛЕ) або людських ембріональних стовбурових
клітин (ЛЕСК) можуть фінансувати лише в разі, якщо:
-

вона відповідає Заяві Комісії щодо дослідницької діяльності, що використовує людські
ембріони або людські ембріональні стовбурові клітини 20 (зокрема, НЕ призводить до
знищення людських ембріонів)

та

-

її викладено в Додатку 1 до Грантової угоди або

-

координатор отримав чіткий дозвіл органу, що надає грант.

Цю діяльність де-факто розглядають як зачіпання делікатних етичних питань, і вона завжди
повинна проходити етичне оцінювання (див. пункт нижче), що може призвести до застосування
етичних вимог, які буде внесено в Додаток 1.

4.

Цілісність дослідження

Для того щоб відповідати найвищим стандартам доброчесності досліджень, бенефіціари повинні
дотримуватися принципів, перелічених у цьому положенні, і забезпечити дотримання особами,
які виконують дослідницькі завдання, Європейського кодексу поведінки щодо доброчесності
досліджень21 (тобто дотримання належної дослідницької практики, перерахованої в цьому
Кодексі, та утримання від будь-яких порушень доброчесності досліджень, які він описує).
Вони також повинні гарантувати застосування Відповідних процедур, політик і структур, які
мають на меті сприяти відповідальній дослідницькій практиці, запобігати сумнівній дослідницькій
практиці та неправомірним діям, а також розглядати заяви про порушення принципів та
стандартів Кодексу поведінки.
Фундаментальні принципи доброчесності досліджень:
■
надійність у забезпеченні якості досліджень,
методології, аналізі та використанні ресурсів

відображена

в

дизайні,

■

чесність у розробці, проведенні, огляді, звітуванні та переданні результатів
досліджень у прозорий, справедливий і неупереджений спосіб

■

повага до колег, учасників дослідження, суспільства, екосистем, культурної
спадщини та навколишнього середовища

■

відповідальність за дослідження від ідеї до публікації, за його управління та
організацію, за навчання, нагляд і наставництво та за його ширший вплив.

Кодекс становить загальну довідкову основу та враховує законні інтереси бенефіціарів (тобто
стосовно прав інтелектуальної власності та обміну даними). Це не змінює інші зобов’язання за
цією Угодою або зобов’язання згідно з чинним міжнародним законодавством, законодавством ЄС
або національним законодавством, які все ще застосовуються.
Крім того, бенефіціарам слід покладатися на місцеві, національні чи спеціальні керівні принципи,
якщо такі документи існують і не суперечать Кодексу.

5. Діяльність, що зачіпає етичні питання

20

20 21

Див. Спільні декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії (Рамкова програма) (2021/C 185/01)

Доступно за адресою https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf
21
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Заявки на програму «Горизонт Європа» перед відбором мають пройти етичну експертизу, і, у
разі виявлення одного чи кількох етичних питань, підпадатимуть під дію етичних вимог (їх
розв’язуватимуть негайно або вноситимуть як підсумкові документи в Додаток 1).
Приклади (етичні питання): залучення пацієнтів, волонтерів, дітей або вразливих груп
населення; використання людських (ембріональних) стовбурових клітин; наслідки для
країн, що розвиваються; збір та обробка персональних даних; використання тварин; ризик
впливу на навколишнє середовище.
Приклади (підсумкові документи з питань етики): подання органу, що надає грант,
звіту з певних етичних питань під час проведення діяльності.
Приклади (етичні вимоги перед підписанням ГУ): підтвердження, що особисті дані
цього дослідження не передаватимуть за межі ЄС.
Крім того, бенефіціар повинен отримати — перед початком виконання цільового завдання, що
зачіпає етичні питання, — усі потрібні етичні висновки, сповіщення та допуски. Ці документи не
потрібно подавати, але вони повинні зберігатися в архіві та надаватися за запитом (у разі
етичних експертиз, інспекцій або аудиторських перевірок). Бенефіціари повинні мати
можливість довести, що висновки/допуски/сповіщення охоплюють завдання, які треба виконати
в межах діяльності. Якщо документи не англійською мовою, їх можуть попросити подати резюме
англійською мовою.
Рекомендація: Під час підготування заявок на отримання висновків/сповіщень/допусків
бенефіціарам
слід
звернутися
за
допомогою
до
експертів
з
етичних
питань,
департаментів/комітетів з питань наукової етики та офіцера з питань захисту даних (ОПЗД)
їхньої організації.
Орган, що надає грант, може проводити етичні перевірки чи експертизи, щоб переконатися, що
бенефіціари
належним
чином
виконали
етичні
вимоги
та
отримали
висновки/сповіщення/допуски (див. статтю 25).
Конкретні випадки (етичні вимоги):
Діяльність, яку проводять у країні, що не входить до ЄС: така діяльність має відповідати
законодавству цієї країни ТА бути дозволеною принаймні в одній державі-члені ЄС.Бенефіціари
повинні підписати відповідну декларацію у своїй заяві.
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ДОДАТОК 5 ПРАВИЛА ГЄ ЩОДО ГЕНДЕРНОГО МЕЙНСТРИМІНГУ
[ВАРІАНТ для програм з гендерними правилами: Гендерний мейнстримінг
Бенефіціари повинні вжити всіх заходів для створення рівних можливостей для чоловіків і жінок під час виконання
діяльності та, де це доречно, відповідно до плану гендерної рівності. Вони повинні, наскільки це можливо, прагнути до
досягнення гендерного балансу серед персоналу, призначеного виконувати діяльність, на всіх рівнях, включно з
наглядовим та управлінським рівнями. ]

1. Гендерний мейнстримінг
Бенефіціари повинні вжити заходів, щоб:

-

сприяти гендерній рівності, тобто сприяти рівним можливостям для чоловіків і жінок під час
виконання діяльності, та

-

згідно з їхнім відповідним планом гендерної рівності (ПГР), якщо такий є.

План гендерної рівності — План гендерної рівності (ПГР) є критерієм прийнятності для участі в заходах

програми «Горизонт Європа».Він є обов’язковим ТІЛЬКИ для юридичних осіб з держав-членів та
асоційованих країн ГЄ, а саме для:

-

державних установ

-

дослідницьких організацій

-

вищих навчальних закладів.

ПГР не поширюється на інші типи юридичних осіб, наприклад приватні комерційні організації, включно
з МСП, неурядові організації чи організації громадянського суспільства.
ПГР або еквівалентний документ повинен відповідати таким мінімальним процедурним вимогам:

-

публікація: офіційний документ, опублікований на вебсайті установи та підписаний вищим
керівництвом;

-

виділені ресурси: залучення ресурсів і знань щодо гендерної рівності для виконання плану;

-

збір і моніторинг даних: дані щодо статі/гендеру з розбивкою щодо персоналу (і студентів, для
відповідних установ) та щорічна звітність на основі показників;

-

навчання: підвищення обізнаності/навчання щодо питань гендерної рівності та неусвідомлених
гендерних упереджень для персоналу та осіб, які ухвалюють рішення.

З огляду на зміст, рекомендовано, щоб ПГР розв’язував такі питання, використовуючи конкретні
заходи та цілі:

-

баланс праці та побуту та організаційна культура;

-

гендерний баланс у керівництві та ухваленні рішень;

-

гендерна рівність під час підбору кадрів і просування службовою драбиною;

-

інтеграція гендерного виміру в дослідницький і навчальний контент;

-

заходи проти гендерного насильства, включно з сексуальними домаганнями.

ПГР є критерієм прийнятності для участі в програмі, тому витрати на його впровадження/оновлення не
вважаються прийнятними.
Додаткова інформація про критерій прийнятності ПГР у програмі «Горизонт Європа» доступна тут та в
цих запитаннях і відповідях.

Це зобов’язання докласти максимум зусиль: Бенефіціари повинні, наскільки це можливо, прагнути до
досягнення гендерного балансу серед персоналу, призначеного виконувати діяльність, на всіх рівнях,
включно з наглядовим та управлінським рівнями.
Це означає:
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-

прагнути до збалансованої участі жінок і чоловіків у своїх дослідницьких групах

-

бути активним у забезпеченні гендерного балансу серед осіб, які в першу чергу
відповідають за виконання роботи (відповідно до категорій, визначених у системі
моніторингу).

-

бути активним у просуванні гендерної рівності між членами консорціуму та учасниками
виконання діяльності.

Приклади (заходи щодо сприяння гендерній рівності в межах проєкту): прозорість
процесу наймання та просування службовою драбиною, включно з гендернодиференційованою мовою в описі вакансій і посадових інструкцій; плани та умови
просування службовою драбиною; гендерно рівна прозора сітка заробітної плати та
класифікація робочих місць; розвиток лідерських можливостей; гендерне планування та
складання бюджету; оцінка впливу політики на гендерні аспекти; кліматичні обстеження
установ; тренінги з неусвідомлених гендерних упереджень під час підбору та оцінювання
дослідників, а також у спільній роботі; прийняття правильної сімейної політики; просування
гендерно-диференційованої мобільності та схем подружніх кар’єр; заходи щодо запобігання
та протидії гендерному насильству, наприклад сексуальних домагань;
Рекомендація: Зберігайте відповідну документацію про зроблені кроки та вжиті заходи.
Інтеграція гендерного виміру в зміст досліджень та інновацій є вимогою за замовчуванням
для всіх заходів співфінансування ДІД/ІД (Дослідницька та інноваційна діяльність / Інноваційна
діяльність) і програми, за деякими винятками. Для отримання додаткових вказівок щодо
гендерної рівності, включно з інтеграцією гендерного виміру в зміст досліджень та інновацій,
див. розділ «Гендерна рівність та інклюзивність» у Посібнику з програми ГЄ.
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ДОДАТОК 5 ПРАВИЛА ГЄ ЩОДО ПІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПІВ) — ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ Й РЕЗУЛЬТАТИ — ПРАВА
ДОСТУПУ ТА ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ (СТАТТЯ 16)
Визначення
Права доступу —

права на використання результатів або інформації та знань.

Розповсюдження — публічне розкриття результатів відповідними засобами, крім тих, що є результатом
захисту чи використання результатів, зокрема шляхом наукових публікацій на будьякому носії.
Використання —

використання результатів у подальшій дослідницькій та інноваційній діяльності,
окрім тієї, яка відбувається в межах проєкту, включно, зокрема, з комерційним
використанням, таким як розробка, створення, виробництво та маркетинг продукту
чи процесу, створення та надання послуг, або в діяльності зі стандартизації.

Справедливі та помірковані умови —
відповідні умови, включно з можливими фінансовими умовами
або умовами без роялті, беручи до уваги конкретні обставини запиту на доступ,
наприклад фактичну чи потенційну вартість результатів або інформації та знань, до
яких запитується доступ, і/або обсяг, тривалість або інші характеристики
передбачуваного використання.
Принципи ВДСБ — «відшукуваність», «доступність», «сумісність» і «багаторазовість використання
даних».
Відкритий доступ — інтернет-доступ до результатів досліджень, який безоплатно надають кінцевому
користувачеві.
Відкрита наука —

підхід до наукового процесу на основі відкритої спільної роботи, інструментів і
розповсюдження знань.

Управління даними досліджень — процес у межах життєвого циклу дослідження, що охоплює організацію,
зберігання, збереження, безпеку, забезпечення якості, розподіл постійних
ідентифікаторів (РПІ) і правила та процедури обміну даними, включно з
ліцензуванням.
Результати досліджень —
результати, до яких можна надати доступ у формі наукових публікацій,
даних чи інших інженерних результатів і процесів, таких як програмне забезпечення,
алгоритми, протоколи, моделі, робочі процеси та електронні записники.
Обсяг зобов’язань
У цьому розділі посилання на «бенефіціара» або «бенефіціарів» не охоплюють афілійовані організації
(якщо такі є).

Визначення
За потреби, додаткові пояснення щодо визначень можна знайти під анотаціями щодо положень, де
використовуються визначення.

Обсяг зобов’язань
У цьому розділі посилання на «бенефіціара» або «бенефіціарів» не охоплюють афілійовані організації (якщо
такі є).
Приклад: афілійовані організації не мають таких самих прав доступу, як бенефіціари,
— див. розділ про права доступу для організацій, які мають права доступу.
Проте бенефіціари повинні гарантувати, що вони можуть виконувати свої зобов’язання за грантом,
домовляючись з будь-якими третіми сторонами, які можуть претендувати на права на результати.
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Угода щодо інформації та знань
Бенефіціари повинні визначити в письмовій угоді інформацію та знання, потрібні для виконання діяльності
або використання її результатів.
Якщо умови запиту на подання заявок обмежують контроль через стратегічні інтереси, інформація та
знання, які підлягають контролю або іншим обмеженням з боку країни (або організації з країни), яка не
належить до прийнятних країн чи цільових країн, зазначених в умовах запиту, що впливає на
використання результатів (тобто зробить використання результатів контрольованим або обмеженим), не
повинні використовуватися та повинні бути чітко викреслені з запиту в угоді про інформацію та знання —
якщо інше не узгоджено з органом, що надає грант.

Угода щодо інформації та знань
Бенефіціари повинні визначити та погодитися в письмовому договорі щодо того, що таке
інформація та знання (див. статтю 16.1) для їхньої діяльності (щоб мати можливість надати
до них доступ).
Конкретні випадки (угода про інформацію та знання):
Стратегічні інтереси — Якщо умови запиту на подання заявок обмежують контроль через
стратегічні інтереси, інформація та знання, які підлягають контролю або іншим обмеженням з
боку країни (або організації з країни), яка не належить до прийнятних країн чи цільових країн,
зазначених в умовах запиту, і що вплине на використання результатів, зазвичай не слід
використовувати, якщо це можливо. Інформацію та знання, які впливають на використання
результатів, слід розуміти як підпорядкування використання цих результатів контролю або
обмеженням, наприклад, якщо для використання потрібна згода організації — власниці цих
інформації та знань. Якщо такі інформацію та знання все-таки треба використати, це слід
узгодити з органом, що надає грант.
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Право власності на результати
Результати належать бенефіціарам, які їх генерують.
Однак два або більше бенефіціарів спільно володіють результатами, якщо:

-

вони їх спільно генерували та

-

якщо неможливо:

-

встановити відповідний внесок кожного бенефіціара, або

-

розділити їх з метою звернутися по їхній захист, отримати його чи зберегти.

Спільні власники повинні — письмово — погодитися щодо розподілу та умов використання їхньої спільної
власності («угода про спільну власність»), щоб забезпечити виконання своїх зобов’язань за цією Угодою.
Якщо в угоді про спільну власність або угоді про консорціум не погоджено інше, кожен спільний власник
може надавати третім сторонам невиключні ліцензії на використання результатів спільної власності (без
права субліцензії), якщо іншим спільним власникам надано:

-

попереднє повідомлення принаймні за 45 днів і

-

справедливу та помірковану компенсацію.

Спільні власники можуть — письмово — погодитися застосовувати інший режим, крім спільної власності.
Якщо треті сторони (включно з працівниками та іншим персоналом) можуть претендувати на права на
результати, відповідний бенефіціар повинен забезпечити реалізацію цих прав способом, сумісним з його
зобов’язаннями за Угодою.
Бенефіціари повинні вказати власника(ів) результатів (список власників результатів) в остаточному
періодичному звіті.

Право власності на результати
Результати належать бенефіціару, який їх згенерував/здобув.
Рекомендація: Щоб уникнути або вирішити суперечки щодо права власності, бенефіціари
повинні зберігати документи, такі як лабораторні журнали, щоб показати, як і коли вони здобули
результати.
Конкретні випадки (право власності на результати):
Автоматична спільна власність — Якщо бенефіціари спільно генерували результати та
неможливо встановити їхній відповідний внесок або розділити їх для захисту, бенефіціари
автоматично стають співвласниками.
У цьому разі відповідні бенефіціари повинні укласти угоду про спільну власність (письмово).
Ця угода, зокрема, повинна охоплювати:

-

як поділяється право власності (наприклад, порівну чи ні).

-

чи/як захищатимуть спільні результати, включно з питаннями, що стосуються вартості
захисту (наприклад, збори за подання патентів та експертизу, поновлення, попередні
пошуки для встановлення рівня техніки, позови щодо порушення тощо) або розподілу
доходів чи прибутку.

-

як використовуватимуть і розповсюджуватимуть спільні результати.

-

як розв’язуватимуть суперечки (наприклад, через посередника, чинне законодавство
тощо).

Рекомендація: Бенефіціари повинні внести принаймні загальні принципи спільної
власності вже в угоду про консорціум, щоб полегшити згодом переговори щодо всеохопної
угоди про спільне володіння.
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Якщо інше не передбачено угодою про консорціум або угодою про спільну власність,
співвласники автоматично мають право надавати невиключні ліцензії третім сторонам за
справедливу та помірковану компенсацію (без попереднього дозволу інших спільних власників).
Співвласник,
який
має
намір
видати
ліцензію,
повинен
надіслати
іншим
співвласникампопередження принаймні за 45 днів (разом з достатньою інформацією для
перевірки справедливості та поміркованості запропонованої компенсації).Такі ліцензії можуть не
передбачати субліцензування.
Співвласники можуть домовитися в письмовій форміне продовжувати спільне володіння та
застосовувати інший режим.
Приклад: Співвласники можуть передати право власності одному власнику та домовитися про
вигідніші права доступу (або про будь-який інший справедливий еквівалент). У цьому разі
застосовують правила передання права власності.

Співвласники можуть погодитися застосовувати інший режим ще до отримання результатів,
наприклад в угоді про консорціум, якщо вони вважатимуть це за доцільне.
Спільне володіння за домовленістю — За винятком випадків, описаних вище, бенефіціари
також можуть стати співвласниками, якщо вони погоджуються щодо цього.
Приклад: Бенефіціар може вирішити, що спільно володітиме частиною своїх результатів зі своєю
материнською компанією або іншою третьою стороною. У цьому разі також застосовують правила
передання права власності.

Треті сторони з правами на результати
Бенефіціари повинні переконатися, що можуть виконувати свої зобов’язання за грантом,
укладаючи домовленості (трансферти, ліцензії тощо) з будь-якими третіми сторонами, які
можуть претендувати на права на результати (наприклад, афілійовані організації, асоційовані
партнери, асоційовані партнери, пов’язані з бенефіціаром у ДМСК, співробітники,
субпідрядники, інші члени Спільних дослідницьких підрозділів (СДП) тощо). Такі домовленості
можуть бути окремо між бенефіціаром(ами) та третьою стороною, або в угоді про консорціум,
якщо третя сторона буде в ній стороною. Якщо досягти таких домовленостей неможливо,
бенефіціар повинен утриматися від залучення третьої сторони для отримання результатів.
Приклади (треті сторони, які можуть претендувати на права): академічні установи в країнах,
які мають своєрідну систему «професорських привілеїв» (згідно з якою дослідники можуть мати певні
права на результати університетських досліджень); співробітники або студенти, які виконують
цільову діяльність (якщо вони мають права відповідно до національного законодавства або їхнього
підряду); бенефіціари, для яких афілійовані організації виконують частину роботи.
Приклади (домовленості): передання (часткової) власності бенефіціару; надання прав доступу
бенефіціару з правом субліцензії.

Конкретний випадок (треті сторони з правами на результати):
Результати, згенеровані асоційованими партнерами — У разі результатів, згенерованих
асоційованими партнерами, зобов’язання бенефіціарів обмежуються тими, які б застосовували,
якби результати згенерували бенефіціари, що не отримували фінансування за грантом (тобто
не грантові зобов’язання, які визначають, що вони застосовуються до бенефіціарів, які отримали
фінансування в межах гранту, наприклад, зобов’язання захищати результати або зобов’язання
докласти максимум зусиль для використання результатів).Слід забезпечити дотримання всіх
інших зобов’язань (наприклад, зобов’язання надати доступ, якщо це потрібно для реалізації
проєкту чи використання результатів, або зобов’язань, пов’язаних з розповсюдженням /
відкритою наукою).

Список пайового володіння результатами
Список пайового володіння результатами (СПВР) матиме форму шаблону, який потрібно
заповнити в остаточному періодичному звіті, у якому зазначено власника результатів (чи то
бенефіціара, чи іншу юридичну особу).
У разі спільної власності слід перерахувати всіх співвласників, навіть якщо співвласники (деякі
з них) не є учасниками консорціуму. Список пайового володіння результатами передає стан
речей на конкретний момент, що означає, що зміна власника може відбутися після подання
остаточного періодичного звіту.
Незаповнення шаблону про пайове володіння результатами блокує подання остаточного
періодичного звіту, а отже, й остаточного платежу. Однак труднощі у визначенні права власності
на результати не завадять подати список пайового володіння результатами. Якщо право
власності на результати не зрозуміло, бенефіціари повинні будуть вказати всіх потенційних
власників.
Приклад: Бенефіціар бере участь у юридичному спорі щодо права власності.
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Захист результатів
Бенефіціари, які отримали фінансування в межах гранту, повинні належним чином захищати свої результати — протягом
відповідного періоду та з відповідним територіальним охопленням — якщо захист можливий і виправданий з урахуванням усіх
відповідних міркувань, включно з перспективами комерційного використання, законними інтересами інших бенефіціарів і будьяких інших законних інтересів.

Захист результатів
Бенефіціари, які отримали фінансування в межах гранту, повинні:

-

вивчити можливість захисту їхніх результатів, і,

-

якщо можливо та виправдано з урахуванням усіх відповідних міркувань, захищати їх.
Приклади (захист не потрібен): якщо захист неможливий відповідно до законодавства
ЄС чи національного законодавства або невиправданий (з огляду на відсутність
потенціалу для комерційного чи промислового використання, якщо мета діяльності не
потребує захисту, якщо додатковий захист частини певної технології не принесе значно
ширшого захисту, тощо)

Рекомендація: Бенефіціарам слід розглянути можливість звернення до експертів, які
допоможуть їм вирішити, чи варто захищати результати і як саме це робити.
Бенефіціари в принципі можуть вільно вибирати будь-яку доступну форму захисту, але захист
має бути достатнім залежно від характеристик результатів для забезпечення ефективного
захисту. Хоча деякі форми захисту ІВ, такі як авторське право, не вимагають реєстрації, інші,
такі як патент, торгова марка чи промисловий зразок, вимагають подання заявки до відповідного
реєстраційного органу. Хоча захист ІВ важливий для комерційного та промислового
використання, він не обов’язковий, якщо не виправданий.
Стандартні форми захисту:
■ Патент

■ Товарний знак
■ Промисловий зразок
■ Авторське право
Приклади: Захист дизайну: наприклад, промисловий зразок, авторське право.
У деяких випадках може бути доцільно захистити винахід, зберігаючи його конфіденційним як
комерційну таємницю, або відкласти подання заявки на патент (або інше ПІВ).
Приклад (краще не захищати на цей момент): Збереження конфіденційності
винаходу (тимчасове) може вможливити подальший його розвиток, уникаючи негативних
наслідків, пов’язаних з передчасним поданням (більш ранній пріоритет і дати подання,
рання публікація, можливе відхилення через брак підтримки чи промислового
застосування тощо), але це вимагає докладного розгляду, враховуючи можливі ризики
такого підходу.
Витрати, пов’язані з захистом, є прийнятними, якщо вони відповідають умовам прийнятності
витрат (див. статтю 6.1).
Ухвалюючи рішення про захист, бенефіціари також повинні враховувати законні інтереси інших
бенефіціарів. Будь -який інший бенефіціар, який посилається на законні інтереси, повинен
довести, як це рішення йому зашкодить. Сам факт того, що захист установлює виключне право,
яке може вплинути на бенефіціарів-конкурентів, не є законним інтересом.
Приклад (шкода): Захист може призвести до розкриття цінної інформації, яка
зберігається в іншого бенефіціара (як комерційна таємниця або позначена як
конфіденційна), і може вимагати координування.
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Рекомендація: Хоча бенефіціар не зобов’язаний консультуватися з іншими бенефіціарами,
перш ніж вирішити, чи захищати конкретний результат, яким володіє, бенефіціари можуть
передбачити домовленості (або в угоді про консорціум, або в окремих угодах), щоб гарантувати,
що в разі потреби рішення про захист належно враховуватимуть інтереси всіх зацікавлених
бенефіціарів.
Захист повинен тривати відповідний період і мати відповідне територіальне охоплення (з огляду
на потенціал) комерційного чи промислового використання та інші елементи (наприклад,
потенційні ринки та країни, де перебувають потенційні конкуренти). Заявки на патент повинні
зазначати законних винахідників. Помилки (або шахрайство) під час зазначення винахідників
можуть призвести до визнання патентів недійсними.
Приклад (незаконний винахідник): організація систематично призначає керівника
відділу одним з винахідників, хоча насправді так не є.
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Використання результатів
Бенефіціари, які отримали фінансування в межах гранту, повинні — до чотирьох років після закінчення
діяльності (див. Опис, пункт 1) — докладати максимум зусиль, щоб безпосередньо використовувати свої
результати або забезпечувати їхнє опосередковане використання іншою організацією, зокрема шляхом
передання або ліцензування.
Якщо, попри всі зусилля бенефіціара, результати не використовуються протягом одного року після
закінчення діяльності, бенефіціари повинні (якщо інше письмово не узгоджено з органом, що надає
грант) за допомогою платформи «Результати „Горизонту“» знайти зацікавлених сторін, щоб ті
використали результати.
Якщо результати внесено до стандарту, бенефіціари повинні (якщо інше не узгоджено з органом, що
надає грант, або якщо це неможливо) попросити орган стандартизації внести декларацію про
фінансування (див. статтю 17) до (застосовна інформація) стандарту.
Додаткові зобов’язання щодо використання
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо використання (включно
з зобов’язаннями, пов’язаними з обмеженням участі чи контролем через стратегічні активи, інтереси,
автономію чи причини безпеки), бенефіціари повинні їх дотримуватися до чотирьох років після
закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1).
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо використання в разі
надзвичайного стану, бенефіціари повинні (на прохання органу, що надає грант) протягом обмеженого
періоду часу, зазначеного в запиті, надати — на справедливих і поміркованих умовах — невиключні
ліцензії на свої результати юридичним особам, які потребують цих результатів для протистояння
надзвичайному стану та зобов’язуються швидко та широко використовувати отримані продукти та
послуги на справедливих і поміркованих умовах. Це положення застосовується протягом чотирьох років
після закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1).
Обов’язок додаткового інформування щодо стандартів
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові інформаційні зобов’язання щодо можливої
стандартизації, бенефіціари повинні — до чотирьох років після закінчення діяльності (див. Опис, пункт
1) — повідомити орган, що надає грант, якщо можна обґрунтовано очікувати, що результати внесуть
частку в Європейські або міжнародні стандарти.

Використання результатів
Бенефіціари повинні вжити заходів з метою забезпеченнявикористання їхніх результатів —
або ними особисто (наприклад, бенефіціар — власник результатів використовує їх
безпосередньо) або опосередковано іншими особами (іншими бенефіціарами або третіми
сторонами, наприклад, шляхом ліцензування або передання права власності на результати).
Це зобов’язання докласти максимум зусиль: Бенефіціари повинні бути ініціативними та вживати
конкретних заходів для того, щоб забезпечити використання їхніх результатів (наскільки це
можливо та виправдано).
За можливості заходи повинні узгоджуватися з очікуваним впливом від діяльності та планом
використання й розповсюдження результатів. Використання результатів повинно враховувати
цілі програми (див. конкретні цілі, викладені в статті 3(2) Регламенту програми «Горизонт
Європа» 2021/695) включно з просуванням інновацій у Союзі та зміцненням Європейського
дослідницького простору.
Використання (згідно з визначенням) означає використання результатів у подальшій
дослідницькій та інноваційній діяльності, окрім тієї, яка відбувається в межах проєкту, включно
з, зокрема, комерційним використанням, таким як розробка, створення, виробництво та
маркетинг продукту чи процесу, створення та надання послуг, або в діяльності зі стандартизації.
Використання також може бути некомерційним, наприклад використання в
некомерційних дослідженнях чи некомерційній навчальній діяльності.Коли результати
діяльності використовуються для впливу на політику НДДКР (науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи) або ухвалення рішень, це є іншою формою використання.
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Зобов’язання докласти максимум зусиль поширюється лише на бенефіціарів, які отримали
фінансування в межах гранту, і застосовується впродовж виконання діяльності та до чотирьох
років після її закінчення.
Крім випадків, коли умови запиту на подання заявок цього не вимагають, усі заявки в описі шляхів
впливу мають подати заплановане коротке резюме діяльності з комунікації, розповсюдження та
використання, яку вони проведуть для досягнення очікуваного впливу. Якщо заявку схвалять,
бенефіціари повинні будуть надавати (зазвичай перші шість місяців діяльності) і регулярно оновлювати
повний план використання та розповсюдження результатів, включно з комунікаційною діяльністю.
Бенефіціари також повинні звітувати про проведену діяльність.

Рекомендація: Бенефіціарам слід розглянути можливість подання заявки на послуги з
підтримки розповсюдження та використання, включно з переходом до підтримки з просування
на ринку та управління ІВ, які надає Комісія під час та після завершення їхньої діяльності і які
називаються «Підсилювачем результатів програми „Горизонт Європа“». Ці послуги, які можна
знайти тут, відразу доступні для всіх запущених і закінчених проєктів.
Платформа «Результати „Горизонту“» (ПРГ)
Платформа «Результати „Горизонту“» — це платформа, розроблена Єврокомісією для сприяння
використанню результатів рамкових програм НДДКР.Це дозволяє бенефіціарам грантів 7РП (7-ї
рамкової програми Єврокомісії), «Горизонту 2020», «Горизонту Європа» і «Євратому»
публікувати та сприяти поширенню їхніх результатів серед цільової аудиторії. Бенефіціари
можуть отримати доступ до неї через свої рахунки на Порталі Єврокомісії з питань фінансування
та тендерних можливостей. Докладні інструкції щодо того, як публікувати результати, можна
знайти тут.
Бенефіціарам настійно рекомендовано розглянути можливість використання цієї безоплатної
платформи на свою користь на будь-якій стадії проєкту, як під час, так і після його завершення,
за умови, що в них є придатні ключові результати.
Придатні ключові результати — це результати, які мають великий потенціал для використання в сенсі
визначення цього терміна (наприклад, бути використаними в продукті, процесі чи послузі, або виступати
як важливий внесок у подальші дослідження, політику чи освіту, пов’язану з НДДКР). Результати, такі як
«програмні матеріали або оголошення зустрічей консорціумів, конференцій чи інших подій», не
розглядають як придатні ключові результати, і всі підсумкові документи за проєктом також не обов’язково
є ключовими результатами.

Публікація результатів на платформі «Результати „Горизонту“» забезпечує високу видимість для
різних потенційних користувачів та зацікавлених сторін, включно з промисловістю, науковими
колами, інвесторами, державними адміністраціями тощо, і може допомогти знайти допомогу для
безпосереднього використання результатів (наприклад, фінансування) або знайти треті
сторони, які можуть бути зацікавленими у використанні результатів.
Приклад: Деякі бенефіціари в межах проєкту розробили прототип і разом подали заявку
на захист інтелектуальної власності, проте вони не мають можливості представити
результати на ринку. Залучені бенефіціари опублікували свої результати на платформі
«Результати „Горизонту“», і компанія висловила зацікавленість використовувати цю
технологію у своїй виробничій лінії. Після переговорів бенефіціари погодилися передати цій
компанії право власності на прототип і будь-які закріплені права в обмін на роялті.
Однак використання платформи «Результати „Горизонту“» стає зобов’язанням, якщо за рік
після закінчення діяльності придатні ключові результати не використовуються.
Приклад: Бенефіціари проєкту розробили рекомендації та вказівки щодо політики НДДКР,
які використовуватимуть державні органи в разі забруднення води внаслідок промислової
діяльності. Бенефіціари хотіли б побачити, як ті вказівки використовують, але, попри всі
зусилля, їм не вдалося змусити місцеву владу їх використовувати. Не пізніше ніж один рік
після закінчення гранту бенефіціари повинні опублікувати рекомендації щодо політики на
платформі «Результати „Горизонту“» (з відповідним результатом_типу = «результат,
пов’язаний з політикою»). Публікація на ПРГ забезпечить їхню видимість для політиків
місцевих, регіональних, національних і державних органів ЄС, а також регулювальних
органів.
Використання платформи НЕ означає, що відповідний бенефіціар більше не повинен
докладати максимум зусиль для прямого чи опосередкованого використання результатів
іншими засобами.
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Однак, якщо це виправдано на основі запиту бенефіціара, зобов’язання щодо використання платформи
«Результати „Горизонту“» може бути скасовано.
Приклади:
1. Бенефіціар має намір прямо чи опосередковано комерційно використовувати певні придатні
ключові результати, але очікує реєстраційного свідоцтва, перш ніж зможе це зробити.
2. Два бенефіціари — власники результатів близькі до укладення угоди з третьою стороною щодо
використання певних придатних ключових результатів.
Платформу «Результати „Горизонту“» також НЕ слід використовувати, якщо таке використання суперечить
іншим грантовим зобов’язанням (наприклад, правилам безпеки).
Додаткові зобов’язання щодо використання
Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають додаткові зобов’язання щодо
використання, ці зобов’язання також слід враховувати/виконувати.
Додаткові зобов’язання щодо використання застосовуються до ВСІХ бенефіціарів, якщо не зазначено
інше.
Конкретні випадки (використання результатів)
Надзвичайний стан — Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають додаткові
зобов’язання щодо використання в разі надзвичайного стану, на запит органу, що надає грант, бенефіціар
повинен на справедливих та поміркованих умовах надати невиключні ліцензії юридичним особам, які
потребують цих результатів для протистояння надзвичайному стану та зобов’язуються швидко та широко
використовувати отримані продукти та послуги на справедливих і поміркованих умовах.
Це додаткове зобов’язання має широко використовуватися й тому може бути передбачено загальними
додатками до робочої програми, що застосовуються до вашого проєкту. Щодо додаткових положень, що
застосовуються до конкретного проєкту, будь ласка, ознайомтеся з усіма відповідними частинами чинної
робочої програми / умов запиту на подання заявок.
Мета цього зобов’язання — у разі надзвичайного стану допомогти запобігти та зменшити кількість жертв,
шкоду здоров’ю чи навколишньому середовищу, економічну та матеріальну шкоду, а також поліпшити
розуміння чи зменшити наслідки надзвичайного стану та прискорити відновлення. Надзвичайний стан у
цьому контексті — це надзвичайні ситуації, що характеризуються несподіваною справжньою та достатньо
серйозною загрозою, що підриває безпеку, громадський порядок або здоров’я населення Європейського
Союзу.
Приклади: Надзвичайний стан може охоплювати такі події, як пандемічні хвороби (наприклад,
COVID-19), терористичні атаки, хакерські атаки, землетруси, цунамі, події, пов’язані з ХБРЯ (хімічна,
біологічна, радіологічна і ядерна зброя), наприклад нові та смертельно небезпечні інфекційні агенти
або біологічні чи хімічні токсини, а також ті, що виникають у результаті каскадного ризику.
Орган, що надає грант, не вимагатиме активації зобов’язання в разі надзвичайного стану, якщо він вважає,
що бенефіціар має можливість протистояти надзвичайному стану та зобов’язується швидко та широко
використовувати отримані продукти та послуги прямо чи опосередковано на справедливих і поміркованих
умовах. Зобов’язання в разі надзвичайного стану буде активовано лише в тому разі, якщо орган, що надає
грант, вважатиме, що безпека, громадський порядок або здоров’я населення Союзу не можуть бути захищені
менш обмежувальними заходами, а тому таке зобов'язання є крайнім варіантом.
У більшості випадків зобов’язання, імовірно, не застосовуватимуть. Якщо бенефіціар має намір надати
ексклюзивну ліцензійну угоду, останній і ліцензіат повинні будуть передбачити в ліцензійній угоді
можливість того, що це положення буде активоване органом, що надає грант (наприклад, тимчасове
зупинення виключного характеру та можливість видавати ліцензії на передбачених умовах).
У разі активації положення про надзвичайний стан на вимогу органу, що надає грант, тривалість зобов’язань,
а також справедливість та обґрунтованість ліцензій оцінюватимуть на індивідуальній основі, та оцінка
залежатиме від конкретних обставин надзвичайного стану, контексту кожного проєкту та характеру його
результатів.
Оскільки це додаткове зобов’язання щодо використання, бенефіціар не може відмовитися й повинен
виконувати додаткові зобов’язання на вимогу органу, що надає грант.
Для проєктів, які спеціально фінансують для вирішення надзвичайного стану, запит органу, що надає грант,
щодо активізації зобов’язань може бути викладено вже в робочій програмі / умовах запиту на подання
заявок. Інші додаткові

Загальна інформація > Додаток 5 > ГЄ Додаток 5

140

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

зобов’язання щодо використання для вирішення надзвичайного стану, звісно, також можуть
передбачати робоча програма / умови запиту на подання заявок.
Обов’язок додаткового інформування щодо стандартів
Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають це додаткове
зобов’язання, бенефіціари повинні, крім того, інформувати орган, що надає грант, про будь-які
результати, які можуть внести частку в європейські або міжнародні стандарти.
Приклад: Результати одержують у сфері, де стандарти відіграють важливу роль
(наприклад, у мобільному зв’язку, діагностиці чи імунологічних захворюваннях).
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Передання та ліцензування результатів
ПЕРЕДАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Бенефіціари можуть передати право власності на свої результати за умови, що це не впливає на
виконання їхніх зобов’язань за Угодою.
Бенефіціари повинні переконатися, що їхні зобов’язання за Угодою щодо їхніх результатів переходять до
нового власника і що цей новий власник зобов’язаний здійснити їхнє наступне передання.
Ба більше, вони повинні повідомити інших бенефіціарів, які мають права доступу, про передання
принаймні за 45 днів до нього (або менше, якщо це узгоджено в письмовій формі), якщо інше не буде
письмово узгоджено для конкретно визначених третіх сторін, включно з афілійованими організаціями,
або якщо це неможливо відповідно до чинного законодавства. Це повідомлення повинно містити достатню
інформацію про нового власника, щоб відповідні бенефіціари могли оцінити вплив на їхні права доступу.
Бенефіціари можуть заперечити протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення (або менше, якщо
це узгоджено в письмовій формі), якщо вони можуть довести, що передання негативно вплине на їхні
права доступу. У цьому разі передання може не відбутися, доки між відповідними бенефіціарами не буде
досягнуто згоди.
Надання ліцензій
Бенефіціари можуть надавати ліцензії на свої результати (або інакше надавати право їх
використовувати), зокрема на винятковій основі, за умови, що це не впливає на виконання їхніх
зобов’язань.
Виняткові ліцензії на результати може бути надано лише за умови, що всі інші бенефіціари відмовилися
від своїх прав доступу.
Право органу, що надає грант, заперечувати проти передання чи ліцензування — проєкти програми
«Горизонт Європа»
Якщо умови запиту на подання заявок у проєктах програми «Горизонт Європа» передбачають право
заперечувати проти передання чи ліцензування, орган, що надає грант, може — протягом чотирьох років
після закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1) — заперечити проти передання права власності або
виняткового ліцензування результатів, якщо:

-

бенефіціари, які генерували результати, отримали фінансування в межах гранту

-

отримувачем є юридична особа, зареєстрована в країні, що не є членом ЄС, і не пов’язана з
«Горизонтом Європа», та

-

орган, що надає грант, вважає, що передання або ліцензування не відповідають інтересам ЄС.

Бенефіціари, які мають намір передати право власності або надати виняткову ліцензію, повинні офіційно
повідомити орган, що надає грант, ще до запланованого передання або ліцензування та:

-

визначити конкретні відповідні результати

-

докладно описати нового власника чи ліцензіата та заплановане чи потенційне використання
результатів, та

-

додати обґрунтовану оцінку ймовірного впливу передання чи ліцензування на інтереси ЄС,
зокрема щодо конкурентоспроможності, а також узгодження з етичними принципами та
міркуваннями безпеки.

Орган, що надає грант, може вимагати додаткової інформації.
Якщо орган, що надає грант, вирішує заперечити проти передання чи надання виключної ліцензії, він
повинен офіційно повідомити відповідного бенефіціара протягом 60 днів після отримання повідомлення
(або будь-якої додаткової інформації, яку він запитав).
Передання чи ліцензування не можуть відбуватися в таких випадках:

-

доки очікується рішення органу, що надає грант, протягом зазначеного вище строку

-

якщо орган, що надає грант, заперечує

-

до виконання умов, якщо заперечення органу, що надає грант, супроводжується умовами.
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Бенефіціар може офіційно повідомити про вимогу відмовитися від права заперечувати проти
запланованих передання чи надання ліцензії конкретно визначеній третій стороні, якщо вжито заходів,
що захищають інтереси ЄС. Якщо орган, що надає грант, погоджується, він офіційно повідомить
відповідного бенефіціара протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення (або будь-якої додаткової
запитуваної інформації).
Право органу, що надає грант, заперечувати проти передання чи ліцензування — проєкти програми
«Євратом»
Якщо умови запиту на подання заявок щодо проєктів програми «Євратом» передбачають право
заперечувати проти передання чи ліцензування, орган, що надає грант, може — протягом чотирьох років
після закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1) — заперечити проти передання права власності або
виключного чи невиключного ліцензування результатів, якщо:

-

бенефіціари, які генерували результати, отримали фінансування в межах гранту

-

отримувачем є юридична особа, зареєстрована в країні, що не є членом ЄС, і не пов’язана з
Програмою досліджень та навчання «Євратом» на 2021–2025 роки, та

-

орган, що надає грант, вважає, що передання або ліцензування не відповідають інтересам ЄС.

Бенефіціари, які мають намір передати право власності або надати ліцензію, повинні офіційно повідомити
орган, що надає грант, ще до запланованих передання чи ліцензування та:

-

визначити конкретні відповідні результати

-

докладно описати результати, нового власника або ліцензіата та заплановане або потенційне
використання результатів, та

-

додати обґрунтовану оцінку ймовірного впливу передання чи ліцензування на інтереси ЄС,
зокрема щодо конкурентоспроможності, а також узгодження з етичними принципами та
міркуваннями безпеки (включно з оборонними інтересами держав — членів ЄС відповідно до
статті 24 Договору про Євратом).

Орган, що надає грант, може запитати додаткову інформацію.
Якщо орган, що надає грант, вирішить заперечити проти передання чи ліцензування, він офіційно
повідомить відповідного бенефіціара протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення (або будь-якої
додаткової інформації, яку вимагатимуть).
Передання чи ліцензування не можуть відбуватися в таких випадках:

-

доки очікується рішення органу, що надає грант, протягом зазначеного вище строку

-

якщо орган, що надає грант, заперечує

-

до виконання умов, якщо заперечення органу, що надає грант, супроводжується умовами.

Бенефіціар може офіційно повідомити про вимогу відмовитися від права заперечувати проти
запланованих передання чи надання ліцензії конкретно визначеній третій стороні, якщо вжито заходів,
що захищають інтереси ЄС. Якщо орган, що надає грант, погоджується, він офіційно повідомить
відповідного бенефіціара протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення (або будь-якої додаткової
запитуваної інформації).
Обмеження передання та ліцензування через сили та засоби стратегічного призначення, інтереси,
причини, пов’язані з автономією або безпекою ЄС і його держав-членів
Якщо умови запиту на подання заявок обмежують участь або контроль через сили та засоби стратегічного
призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або безпекою, бенефіціари не можуть
передавати право власності на свої результати або надавати ліцензії третім сторонам, зареєстрованим у
країнах, які є неприйнятними або не є цільовими країнами, визначеними в умовах запиту (або, якщо
застосовно, контролюються такими країнами або організаціями з таких країн), якщо тільки вони не
запитували та не отримали попереднього дозволу органу, що надає грант.
Запит повинен:

-

визначити конкретні відповідні результати

-

докладно описати нового власника та заплановане чи потенційне використання результатів та

-

містити обґрунтовану оцінку ймовірного впливу передання чи ліцензування на сили та засоби
стратегічного призначення, інтереси, автономію чи безпеку ЄС і його держав-членів. Орган, що
надає грант, може запитати додаткову інформацію.

Загальна інформація > Додаток 5 > ГЄ Додаток 5

143

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

1. Передання права власності
Бенефіціари можуть передати право власності на свої результати за умови, що це не впливає на
виконання їхніх зобов’язань за Угодою.
Зобов’язання щодо безпеки — Передання може бути обмежено / НЕ можливо для результатів,
які підлягають обмеженому розкриттю/розповсюдженню.

Проте бенефіціари повинні переконатися, що їхні зобов’язання (щодо результатів)
поширюються на нового власника і що цей новий власник здійснить їхнє наступне передання
(наприклад, додавши це у свої домовленості з новим власником).
Зобов’язання, які повинні бути поширені на нових власників, стосуються:
■
Можливі зобов’язання щодо спільної власності

■

Захист результатів

■

Використання результатів

■

Передання та ліцензування результатів

■

Права доступу до результатів

■

Розповсюдження результатів, відкрита наука та прозорість фінансування ЄС

Під час передання права власності вони також повинні враховувати законні інтереси інших
бенефіціарів, зокрема:

-

Бенефіціар, який має намір здійснити передання, повинен щонайменше за 45 днів (або
менше, якщо це письмово узгоджено) надати іншим бенефіціарам (які все ще мають
або все ще можуть запитувати права доступу) попереднє повідомлення (разом з
достатньою інформацією, яка дасть їм змогу належно оцінити, наскільки це може
вплинути на їхні права доступу).

-

Будь-який інший бенефіціар (з такими правами доступу) може заперечити проти
передання протягом 30 днів (або менше, якщо це письмово узгоджено) після отримання
повідомлення, якщо він зможе довести, що це негативно вплине на його права доступу.
У цьому разі передання може не відбутися, доки зацікавлені бенефіціари не досягнуть
згоди.
Сам собою факт передання відповідних результатів конкуренту НЕ є вагомою підставою
для заперечення. Відповідний бенефіціар повинен продемонструвати несприятливий
вплив на здійснення його прав доступу.
Приклад (побічний ефект): Бенефіціар А має намір передати право власності
на новий процес, який він створив під час виконання діяльності, конкуренту
бенефіціара В. Якщо бенефіціар В доведе, що це передання права негативно
вплине на його права доступу (наприклад, тому що конкурент має підтверджений
досвід систематично оскаржуваних у судовому порядку претензій бенефіціара В),
передання не може відбутися, доки обидва бенефіціари не досягнуть згоди.

Конкретні випадки (передання результатів):
Злиття і поглинання (ЗіП) — Якщо передання права власності не є явним (шляхом
«запланованого» передання), а є частиною поглинання або злиття двох компаній, зазвичай
переважають обмеження конфіденційності (відповідно до правил злиття та поглинання). Тому
може знадобитися інформувати інших бенефіціарів лише після того, як відбудеться
злиття/поглинання (а не до цієї події).
Конкретно визначені треті сторони — Бенефіціари можуть (за попередньою письмовою
згодою) відмовитися від свого права заперечувати проти передання права власності конкретно
визначеній третій стороні (наприклад, афілійованій організації одного з них). У цьому разі не
потрібно повідомляти їх про такі передання заздалегідь (і вони не мають права заперечувати).
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Перш ніж погодитися на такий загальний дозвіл, бенефіціари повинні уважно вивчити ситуацію
(і, зокрема, особу відповідної третьої сторони), щоб визначити, чи вплине це на їхні права
доступу.
Приклад: Для великих промислових груп іноді з самого початку стає зрозуміло, що всі
отримані результати передадуть іншій організації групи, не завдаючи шкоди іншим
бенефіціарам (які погодилися на загальний дозвіл).
Якщо орган, що надає грант, має право заперечувати проти передання (див. пункт 3),
бенефіціар повинен офіційно повідомити про нього заздалегідь (через Портал фінансування та
тендерів) щоб орган, що надає грант, міг заперечити.
Спільні дослідницькі підрозділи (СДП) — Якщо у внутрішніх домовленостях СДП зазначено,
що будь-які результати, отримані одним членом, є спільною власністю всіх членів, член СДП,
який є бенефіціаром, повинен переконатися, що він виконує зобов’язання за грантом щодо
передання (переміщення результатів у спільну власність СДП у формі передання).
Спільні юридичні структури — Спільні юридичні структури (СЮС) (тобто юридичні особи, що
представляють кілька інших юридичних осіб, наприклад, Європейські групи економічних
інтересів (ЄГЕІ) або асоціації), які є бенефіціарами діяльності, можуть захотіти передати право
власності одному (або кільком) своїм учасникам. Це не заборонено; проте застосовуються
звичайні правила передання (наприклад, права доступу повинні залишатися доступними).
Бенефіціарам, які є членами спільної юридичної структури, настійно рекомендовано узгодити
конкретні домовленості з іншими членами СЮС, зокрема стосовно прав власності та прав
доступу.

2. Надання ліцензій
Бенефіціари можуть надавати ліцензії на свої результати, зокрема на винятковій основі, за
умови, що це не впливає на виконання їхніх зобов’язань за цією Угодою (наприклад, вони
повинні, серед іншого, гарантувати реалізацію будь-яких прав доступу та дотримання будь-яких
додаткових зобов’язань щодо виконання).
Зобов’язання щодо безпеки — Передання може бути обмежено / НЕ можливо для
результатів, які підлягають обмеженому розкриттю/розповсюдженню.
Виняткові ліцензії (наприклад, для комерційного використання) може бути надано лише за
умови, що всі інші бенефіціари відмовилися від своїх прав доступу та інші права доступу /
зобов’язання збережено (наприклад, права доступу держав — членів ЄС або активація
зобов’язання в разі надзвичайного стану, якщо застосовно).

3. Право органу, що надає
виняткового ліцензування

грант,

заперечувати

проти

передання

чи

Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають право на заперечення,
орган, що надає грант, може заперечувати проти передання або виняткових ліцензій (або, для
грантів Євратому, також невиняткових ліцензій) юридичним особам, зареєстрованим в
неасоційованій третій країні, якщо орган, що надає грант, вважає, що передання чи
ліцензування не відповідає інтересам ЄС.
Це положення має широко використовуватися й тому може бути передбачено загальними
додатками до робочої програми, що застосовуються до вашого проєкту. Щодо додаткових
положень, що застосовуються до конкретного проєкту, будь ласка, ознайомтеся з усіма
відповідними частинами чинних робочої програми / умов запиту на подання заявок.
Можливі підстави для заперечення:

■

Заплановане
передання
/
конкурентоспроможності ЄС

ліцензування

не

відповідає

інтересам

Приклад: якщо передання або ліцензування створили б серйозний
конкурентний недолік для європейських компаній або могли б зробити
результати комерційно недоступними на справедливих і поміркованих умовах
у ЄС

■

Заплановане передання/ліцензування не відповідає етичним принципам
Приклад: якщо передання або ліцензування можуть спричинити
використання результатів у такий спосіб, що не відповідає основним етичним
правилам і принципам, визнаним на рівні ЄС та міжнародному рівні

■

Заплановане передання/ліцензування не відповідає міркуванням безпеки
(включно з, щодо грантів Євратому, оборонними інтересами держав-членів
відповідно до статті 24 Договору про Євратом).
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Приклад: якщо передання або ліцензування можуть зробити результати, які вважають
значними з погляду безпеки, недоступними в ЄС, або якщо результати, що потребують
особливих заходів забезпечення секретності, можуть потрапити в руки третіх сторін,
які вважають ризикованими з погляду безпеки
■ Заплановане передання/ліцензування послаблює науково-технічні основи Союзу
Приклад: якщо передання або ліцензування можуть послабити можливості та
незалежність ЄС у стратегічних технологічних сферах (наприклад, квантові
обчислення, штучний інтелект)
Це право НЕ поширюється на
фінансування за грантом.

результати,

отримані

бенефіціарами, які

не

отримали

Бенефіціар повинен заздалегідь офіційно повідомити орган, що надає грант (через Портал
фінансування та тендерів), про будь-яке заплановане передання або виняткове ліцензування
(а також, для грантів Євратому, і про будь-яке невиняткове ліцензування).
Повідомлення до генерування результатів дозволено, якщо конкретні відповідні результати (і
деталі передання/ліцензування) уже можна ідентифікувати для оцінки.
Конкретні випадки (заперечення проти передання чи виняткового ліцензування)
Конкретно визначені треті сторони — Бенефіціар може офіційно повідомити про вимогу
відмовитися від права на заперечення щодо запланованого передання або надання ліцензії
конкретно визначеній третій стороні, якщо вжито заходів, що захищають інтереси ЄС. Якщо
орган, що надає грант, погоджується, він офіційно повідомить відповідного бенефіціара
протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення (або будь-якої додаткової запитуваної
інформації).
Обмеження передання та ліцензування через сили та засоби стратегічного
призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або безпекою ЄС і його
держав-членів — Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають такі
обмеження, потрібне попереднє погодження органу, що надає грант, щодо будь-яких передання
або надання (виняткових чи невиняткових) ліцензій третім сторонам, які зареєстровані в
неприйнятних країнах або які не є цільовими країнами, визначеними в умовах запиту (або, якщо
застосовно, контролюються такими країнами або організаціями з таких країн).
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Права доступу до результатів та інформації та знань
Здійснення прав доступу — Відмова від прав доступу — Без субліцензування
Запити щодо реалізації прав доступу та відмова від прав доступу повинні бути в письмовій формі.
Якщо з бенефіціаром, який надає доступ, у письмовій формі не укладено інше, права доступу не
охоплюють право на субліцензування.
Якщо бенефіціар більше не бере участі в діяльності, це не впливає на його зобов’язання щодо надання
доступу.
Якщо бенефіціар не виконує свої зобов’язання, бенефіціари можуть погодитися, що цей бенефіціар
більше не має прав доступу
Права доступу для реалізації діяльності
Бенефіціари повинні надати одне одному доступ — на безоплатній основі — до інформації та знань,
потрібних для виконання власних завдань у межах діяльності, якщо тільки бенефіціар — власник
інформації та знань — до приєднання до Угоди не:

-

інформував інших бенефіціарів про те, що на доступ до його даних поширюються обмеження,
або

-

домовився з іншими бенефіціарами про те, що доступ не буде безоплатним.

Бенефіціари повинні надати одне одному доступ — на безоплатній основі — до результатів, потрібних
для виконання власних завдань у межах цієї діяльності.
Права доступу для використання результатів
Бенефіціари повинні надати одне одному доступ — на справедливих і поміркованих умовах — до
результатів, потрібних для використання їхніх результатів.
Бенефіціари повинні надати одне одному доступ — на справедливих і поміркованих умовах — до
інформації та знань, потрібних для використання їхніх результатів, якщо тільки бенефіціар — власник
інформації та знань — до приєднання до Угоди не поінформував інших бенефіціарів про те, що на доступ
до його інформації та знань поширюються обмеження.
Запити на доступ слід подавати — якщо письмово не узгоджено інше — упродовж одного року після
закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1).
Права доступу для організацій, що перебувають під тим самим контролем
Якщо бенефіціари в письмовій формі не узгодили інше, доступ до результатів і, за умови згаданих вище
обмежень (якщо такі є), до інформації та знань також має бути надано — на справедливих та
поміркованих умовах — організаціям, які:

-

зареєстровані в державі — члені ЄС або в країні, асоційованій з «Горизонтом Європа»

-

перебувають під прямим або непрямим контролем іншого бенефіціара, або під тим самим прямим
чи непрямим контролем, що й цей бенефіціар, або прямо чи опосередковано контролюють цього
бенефіціара та

-

потребують доступу для використання результатів цього бенефіціара.

Якщо в письмовій формі не узгоджено інше, організація має подавати такі запити на доступ
безпосередньо відповідному бенефіціару. Запити на доступ слід подавати — якщо письмово не
узгоджено інше — упродовж одного року після закінчення діяльності (див. Опис, пункт 1).
Права доступу до результатів для політичних цілей для органу, що надає грант, установ, організацій,
офісів чи органів ЄС і національних органів влади — проєкти «Горизонту Європа»
У межах проєктів «Горизонту Європа» бенефіціари, які отримали фінансування в межах гранту, повинні
надати доступ до своїх результатів — на безоплатній основі — органу, що надає грант, установам,
організаціям, офісам чи органам ЄС для розробки, упровадження та моніторингу політики чи програм
ЄС. Такі права доступу не поширюються на інформацію та знання бенефіціарів.
Такі права доступу обмежуються некомерційним і неконкурентним використанням.
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Щодо діяльності у межах кластеру «Громадянська безпека для суспільства», такі права доступу також
поширюються на національні органи держав — членів ЄС для розробки, упровадження та моніторингу
їхньої політики чи програм у цій сфері. У цьому разі доступ є предметом двосторонньої угоди для
визначення конкретних умов, які гарантують, що:

-

права доступу використовуватимуть лише за призначенням та

-

існують відповідні зобов’язання щодо конфіденційності.

Крім того, національний орган чи установа, організація, офіс чи орган ЄС (включно з органом, що надає
грант), які подають запит, повинні повідомити про такий запит усі інші національні органи.
Права доступу для органу, що надає грант, установ Євратому, фінансових органів або компоненту
«Європейські дослідження з термоядерного синтезу» — Проєкти Євратому
У межах проєктів Євратому бенефіціари, які отримали фінансування за грантом, повинні надати доступ
до своїх результатів — на безоплатній основі — органу, що надає грант, установам Євратому, органам
фінансування або компоненту «Європейські дослідження з термоядерного синтезу» для розробки,
упровадження та моніторингу Політики та програм Євратому або для дотримання зобов’язань, узятих на
себе через міжнародне співробітництво з країнами, що не є членами ЄС, і міжнародними організаціями.
Такі права доступу охоплюють право дозволити третім сторонам використовувати результати в
державних закупівлях і право на субліцензування та обмежуються некомерційним та неконкурентним
використанням.
Додаткові права доступу
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові права доступу, бенефіціари повинні їх
дотримуватися.

1. Доступ до інформації та знань і результатів
Що й коли?Бенефіціари повинні надати доступ до інформації та знань і результатів, якщо це
потрібно:

-

іншому бенефіціару для реалізації цільових завдань або використання результатів

організації, створеній у державі — члені ЄС або асоційованій країні «Горизонту Європа» і яка
перебуває під прямим чи непрямим контролем іншого бенефіціара, або під таким самим
прямим чи непрямим контролем, як інший бенефіціар, або яка прямо чи опосередковано
контролює такого бенефіціара, для використання результатів, згенерованих цим
бенефіціаром (якщо інше не узгоджено або не передбачено іншими положеннями Угоди).
Приклади: Бенефіціар А використав інформацію та знання від бенефіціара В для
генерування результатів, які також потрібні для використання цих результатів.
Бенефіціар А хотів би залучити свою організацію С, дочірню компанію під тим самим
контролем, що й бенефіціар, створену в державі-члені, для використання результатів.
Для цього організації С потрібні права доступу до інформації та знань бенефіціара В.
Якщо організацію С зареєстровано в державі-члені або асоційованій країні, вона має
права доступу, якщо інше не передбачено угодою про консорціум. Якщо ні, бенефіціари
можуть домовитися про додаткові права доступу (див. далі нижче).
Інші приклади (обмеження) можуть стосуватися положень, пов’язаних з безпекою, або в
разі обмежень через сили та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини,
пов’язані з автономією або безпекою ЄС і його держав-членів.
НЕМАЄ визначення поняття «потрібний». Бенефіціар — власник інформації та знань або результатів,
повинен оцінити (для кожного випадку окремо та з урахуванням особливостей діяльності), чи
потребує доступу бенефіціар, від якого надходить запит (і може відмовити в ньому, якщо доступ не
потрібен).
Приклад (результати, потрібні для виконання): Якби не ці результати, цільові
завдання не можна було б виконати, їхнє виконання значно б затяглося або вони
вимагали б значних додаткових фінансових чи людських ресурсів.
Приклад (інформація та знання, потрібні для використання): Якби не ці
результати, використання результату було б технічно чи юридично неможливим або
довелося б провести поза діяльністю значну додаткову науково-дослідну роботу для
розробки альтернативного еквівалентного вирішення.
Рекомендація: Щоб уникнути конфліктів і де це доречно, бенефіціари повинні узгодити (наприклад,
в угоді про консорціум) загальне тлумачення того, що таке «потрібно».
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Однак, для інформації та знань НЕ існує (або є обмеженішим) зобов’язання надавати доступ,
якщо є обмеження (юридичні чи інші) і бенефіціар повідомив інших перед приєднанням до гранту
(або відразу після узгодження додаткових інформації та знань).
Приклад: Наявна раніше угода (наприклад, виняткова ліцензія), яка забороняє
надання прав доступу до певних інформації та знань з метою використання.
Навпаки, якщо бенефіціар згодом укладає угоду щодо інформації та знань, він повинен
переконатися, що може виконувати свої зобов’язання щодо доступу за грантом.
Інші бенефіціари можуть відмовитися від своїх прав доступу за умови, що таку відмову зроблено
в письмовій формі.
Рекомендація: Відмови слід робити лише в кожному конкретному випадку, після того як
правильно визначать результати й стане зрозуміло, що доступ не потрібен.
Яким чином? Права доступу не є автоматичними; їх потрібно запитувати (письмово).
Рекомендація: Бенефіціари можуть використовувати свої внутрішні правила, щоб визначити,
як подавати такі письмові запити.
Доступ можна запитувати навіть у бенефіціарів, які залишили діяльність до її завершення, на
тих самих умовах, що й в чинних бенефіціарів.
Якщо застосовно, для організацій, зареєстрованих у державі — члені ЄС або в асоційованій
країні «Горизонту Європа» і які перебувають під прямим чи непрямим контролем, або під тим
самим прямим чи непрямим контролем, що й інший бенефіціар, або які прямо чи опосередковано
контролюють такого бенефіціара, доступ слід запитувати безпосередньо в бенефіціара —
власника інформації та знань або результатів. Проте бенефіціар, якому належать інформація та
знання або результати, може погодитися на іншу домовленість.
Доступ до результатів для використання можна запитувати протягом одного року після
закінчення діяльності (якщо бенефіціари не домовилися про інший строк).
Угода бенефіціара — власника результатів (щодо запиту на доступ), може бути в будь-якій
формі (формально незафіксованою, повністю викладеною, письмовою або усною).
Рекомендація: Для ведення обліку організацій, які мають доступ, може знадобитися письмова
угода, зокрема щодо важливих інформації та знань або результатів.
У разі розбіжностей, бенефіціар, який запитує, може краще обґрунтувати свою вимогу,
відкликати її або вдатися до процедур вирішення конфліктів, передбачених консорціумом
(наприклад, в угоді про консорціум).
Якщо конфлікт щодо прав доступу до результатів, імовірно, вплине на виконання діяльності,
бенефіціари повинні негайно повідомити орган, що надає грант.
Якщо бенефіціар більше не бере участі в діяльності, це не впливає на його зобов’язання щодо
надання доступу.
Якщо бенефіціар не виконує свої зобов’язання, бенефіціари можуть погодитися, що цей
бенефіціар більше не має прав доступу.

2. Умови доступу: Безоплатно — Справедливі та помірковані умови
Доступ до результатів має бути надано:

-

для виконання цільових завдань: безоплатно

-

для використання результатів: на справедливих і поміркованих умовах
Приклади (грошова компенсація): фіксована ставка фінансування,
відсоток роялті або їх поєднання.
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Приклади (нефінансові умови): вимога надати доступ до технологій, якими
володіє бенефіціар, або узгодити співпрацю в іншій сфері або майбутньому
проєкті.
Рекомендація: У разі залучення фінансових умов, можливо, не завжди вдасться визначити на
момент їх узгодження, якими мають бути справедливі та обґрунтовані фінансові умови, оскільки
потенційна вартість матеріальних і нематеріальних результатів або інформації та знань і їхнього
використання може бути неясною. Бенефіціари могли б у таких випадках вибрати відкриту
систему, яка дає їм змогу враховувати несподівані події, наприклад шляхом коригування
відсотків роялті в разі досягнення певних етапів.
Умови доступу до інформації та знань дещо відрізняються. Якщо не застосовуються
обмеження, потрібно надавати доступ:

-

для виконання цільових завдань: згідно з правилом за замовчуванням, безоплатно
Однак, якщо бенефіціари домовилися до підписання гранту, для інформації та знань
можуть застосовуватися інші умови.
Приклад: Бенефіціар володіє новою технологією, потрібною іншим бенефіціарам для
виконання їхніх завдань у межах діяльності, а інші бенефіціари не мають такого
самого рівня інформації та знань. У такому разі бенефіціари можуть погодитися, що
доступ до нової технології для виконання діяльності надаватимуть не на безоплатній
основі.
Рекомендація: Якщо бенефіціари мають намір відхилитися від правила за
замовчуванням, рекомендовано докладно пояснити це у своїй заявці. Роялті, які
сплачують за доступ до інформації та знань для цілей виконання діяльності, можуть у
виняткових випадках бути прийнятними витратами (див. умови).

-

для використання результатів: на справедливих і поміркованих умовах.

3. Обсяг доступу: Субліцензування/Ліцензування — Додаткові права доступу — Вигідніші
умови — Додаткові умови
Права доступу, визначені в гранті, охоплюють лише той доступ, який потрібен.
Права доступу є правом використання зацікавленою організацією, і вони НЕ надають
бенефіціару-запитувачу автоматичне право на субліцензування. (Якби це було так, права
доступу до результатів було б розширено — без згоди — практично до будь-якої організації у
світі, включно з конкурентами бенефіціара).
Субліцензування дозволено лише за умови згоди бенефіціара — власника результатів, хоча від
такої угоди не слід відмовлятися безпідставно, якщо субліцензування потрібне. У цьому разі
субліцензування не повинно бути безоплатним (навіть якщо це стосується прав доступу) і може
само собою залежати від певних умов.
Приклади:
1. Університету може знадобитися право субліцензувати доступ третіх сторін до
результатів, потрібний для використання власних результатів, щоб дати йому можливість
отримувати з них цінність.
У великих промислових групах досить поширено, щоб дослідження проводила одна
організація, а використанням займалися одна або кілька інших організацій. Права
доступу, якими володіє «дослідницька організація», але не «організації з використання»,
створили б проблеми для тих організацій, на які не поширюються права доступу для
організацій, що перебувають під тим самим контролем.
2.

Рекомендація: За потреби бенефіціари мають узгодити правила та умови субліцензування
загалом і в письмовій формі (в угоді про консорціум або окремо).
Приклади: У такій угоді вони могли передбачити, що субліцензування може
поширюватися на результати (або їх частину), але не на інформацію та знання;
субліцензування може поширюватися на (деякі з) організацій, що входять до тієї самої
групи, але не на (деякі з) інших організацій.
Бенефіціари залишаються вільними надавати ліцензії (включно з квазівинятковими ліцензіями)
на власні результати, доки вони можуть гарантувати, що дотримуватимуться/виконуватимуть усі
свої зобов’язання за грантом, включно з можливістю реалізації будь-яких прав доступу. Вони
навіть можуть надати виняткову ліцензію на використання своїх результатів, якщо інші
бенефіціари відмовилися від будь-яких прав доступу, які унеможливили б надання виняткової
ліцензії (і ніякі додаткові зобов’язання не застосовуються з таким самим ефектом, наприклад,
зобов’язання щодо додаткового використання/доступу).
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Бенефіціари можуть надавати додаткові права доступу до результатів, крім прав, передбачених
грантом, якщо це сумісно з їхніми зобов’язаннями за грантом.
Приклади: Додаткові права доступу для третіх сторін (наприклад, афілійованих
організацій, якщо вони цього потребують для цілей виконання діяльності,
організацій, що перебувають під тим самим контролем, але не зареєстровані в
державі — члені ЄС або асоційованій країні ГЄ).
Рекомендація: Такі додаткові положення можуть бути внесені в угоду про консорціум або в
окрему угоду.
Доступ також можуть надавати на вигідніших умовах (наприклад, передбачати право на
субліцензування) або зробити його залежним від додаткових умов (наприклад, відповідні
зобов’язання щодо конфіденційності). Права доступу можна реалізовувати впродовж періоду,
узгодженого відповідними бенефіціарами (наприклад, для патентів це може бути до закінчення
строку дії патенту).
Права доступу до результатів для політичних цілей для органу, що надає грант, установ,
організацій, офісів чи органів ЄС і національних органів влади — проєкти «Горизонту Європа»
Орган, що надає грант, установи, організації, офіси чи органи ЄС (і/або національні органи
держав — членів ЄС для проєктів «Горизонту Європа» в межах кластеру «Громадянська безпека
для суспільства») мають спеціальні права доступу для політичних цілей. Такий доступ не
поширюється на інформацію та знання бенефіціарів.
Права доступу для органу, що надає грант, установ Євратому, фінансових органів та компоненту
«Європейські дослідження з термоядерного синтезу» — проєкти Євратому
У межах проєктів Євратому орган, що надає грант, установи Євратому, його органи фінансування
та компонент «Європейські дослідження з термоядерного синтезу» мають безоплатний доступ
для:

-

розробки, впровадження та моніторингу політики та програм Євратому

-

виконання зобов’язань Євратому за міжнародними угодами про дослідження та
співробітництво у сфері ядерної енергетики.

Ці права доступу охоплюють право на субліцензування (наприклад, третім сторонам, які
беруть участь у такій міжнародній угоді) або використання результатів у державних
закупівлях, якщо їх використовують лише для некомерційних і неконкурентних цілей.
Приклад: Євратом є частиною угоди МЕТР (Міжнародний експериментальний
термоядерний реактор) і зобов’язується поширювати інформацію про технологічні
вирішення, розроблені в контексті проєктів МЕТР, та обмінюватися ними на
недискримінаційній основі з іншими учасниками МЕТР і самим МЕТР. Він робить це, надаючи
учасникам МЕТР і самому МЕТР безоплатні ліцензії, включно з правом на субліцензування,
на інтелектуальну власність, щоб вони могли офіційно спонсорувати програми
термоядерних досліджень.
Додаткові права доступу
Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають додаткові права
доступу, їх також слід поважати та надавати доступ.
Приклад: Додаткові права доступу для бенефіціарів пов’язаної діяльності.
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ДОДАТОК 5 КОМУНІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ВІДКРИТА НАУКА ТА ВИДИМІСТЬ ГЄ
КОМУНІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ВІДКРИТА НАУКА ТА ВИДИМІСТЬ (СТАТТЯ 17)
Розповсюдження
Розповсюдження результатів.
Бенефіціари повинні якнайшвидше розповсюдити свої результати в загальнодоступному форматі з
урахуванням будь-яких обмежень через захист інтелектуальної власності, правил безпеки або законних
інтересів.
Бенефіціар, який має намір розповсюдити свої результати, повинен повідомити інших бенефіціарів
заздалегідь за 15 днів (якщо не домовлено про інше) разом з достатньою інформацією про результати,
які він розповсюджуватиме.
Будь-який інший бенефіціар може (якщо не погоджено інше) заперечити протягом 15 днів з моменту
отримання повідомлення, якщо він може довести, що його законні інтереси щодо результатів чи
інформації та знань істотно постраждали б. У таких випадках результати можуть не розповсюджувати,
якщо не буде вжито належних заходів для захисту цих інтересів.
Додаткові зобов’язання щодо розповсюдження
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо розповсюдження,
бенефіціари також повинні дотримуватися цих вимог.
Відкрита наука
Відкрита наука: відкритий доступ до наукових публікацій
Бенефіціари повинні забезпечити відкритий доступ до рецензованих наукових публікацій, що стосуються
їхніх результатів. Зокрема, вони повинні забезпечити, щоб:

-

щонайпізніше на момент публікації, машиночитана електронна копія опублікованої версії або
остаточний рецензований рукопис, прийнятий до публікації, зберігалися в надійному сховищі
наукових публікацій

-

було надано негайний відкритий доступ до депонованої публікації через сховище відповідно до
останньої доступної версії Міжнародної публічної ліцензії з зазначенням авторства Creative
Commons (CC BY) або ліцензії з еквівалентними правами; для монографій та інших
довготекстових форматів ліцензія може охоплювати комерційне використання та похідні твори
(наприклад, CC BY-NC (ліцензія Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна),
CC BY-ND (ліцензія Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних творів), та

-

через репозиторій надавали інформацію про будь-які результати досліджень або будь-які інші
засоби та інструменти, потрібні для підтвердження висновків наукової публікації.

Бенефіціари (або автори) повинні зберігати достатні права інтелектуальної власності для виконання
вимог відкритого доступу.
Метадані опублікованих публікацій повинні бути відкритими відповідно до ліцензії Creative Commons
«Суспільне надбання» (CC 0, без авторських прав)) або її еквіваленту, відповідно до принципів ВДСБ
(зокрема, за допомогою машинних дій), і надавати інформацію принаймні про наступне: публікація
(автор(и), назва, дата публікації, місце видання); фінансування «Горизонту Європа» або Євратому; назва
проєкту, абревіатура та номер; умови ліцензування; постійні ідентифікатори публікації, авторів, які
беруть участь у проєкті, і, якщо можливо, їхніх організацій і гранту. За потреби, метадані повинні містити
постійні ідентифікатори будь-якого результату дослідження або будь-які інші засоби та інструменти,
потрібні для підтвердження висновків публікації.
Відшкодуванню підлягає тільки плата за публікації в місцях повного відкритого доступу для рецензованих
наукових публікацій.
Відкрита наука: управління даними досліджень
Бенефіціари повинні відповідально розпоряджатися даними цифрових досліджень, отриманими під час
діяльності («дані»), дотримуючись принципів ВДСБ і виконуючи всі наступні дії:

-

створити план управління даними (ПУД) (і регулярно оновлювати його)

-

якомога швидше та в установлені в ПУД строки розмістити дані в довіреному сховищі; якщо цього
вимагають умови запиту на подання заявок, це сховище має бути об’єднане в ЄХВН (Європейська
хмара відкритої науки) відповідно до вимог ЄХВН
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якомога швидше та в строки, визначені в ПУД, забезпечити відкритий доступ — через сховище — до
депонованих даних відповідно до останньої доступної версії Міжнародної публічної ліцензії з
зазначенням авторства Creative Commons (CC BY) або ліцензії Creative Commons «Суспільне
надбання» (CC 0, без авторських прав) або ліцензії з еквівалентними правами, дотримуючись
принципу «відкрито, наскільки можливо, і закрито, наскільки потрібно», якщо, зокрема, надання
відкритого доступу не:

-

суперечитиме законним інтересам бенефіціара, зокрема щодо комерційного використання,
або

-

суперечитиме будь-яким іншим обмеженням, зокрема конкурентним інтересам ЄС або
зобов’язанням бенефіціара за цією Угодою; якщо відкритий доступ не надається (до деяких
або всіх даних), це має бути обґрунтовано в ПУД

надавати інформацію через вебсайт про будь-які результати дослідження або будь-які інші засоби
та інструменти, потрібні для повторного використання або перевірки даних.

Метадані депонованих даних повинні бути відкритими відповідно до ліцензії Creative Commons
«Суспільне надбання» (CC 0, без авторських прав) або її еквіваленту (у міру забезпечення законних
інтересів чи обмежень), відповідно до принципів ВДСБ (зокрема, що підлягають машинному виконанню),
та надавати інформацію принаймні про наступне: набори даних (опис, дата депозиту, автор(и), місце та
ембарго); фінансування «Горизонту Європа» або Євратому; назва проєкту, абревіатура та номер; умови
ліцензування; постійні ідентифікатори для набору даних, авторів, що беруть участь у проєкті, і, якщо
можливо, про їхні організації та грант. За потреби, метадані повинні містити постійні ідентифікатори для
відповідних публікацій та інших результатів дослідження.

Відкрита наука: додаткові практики
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо відкритої наукової
практики, бенефіціари також повинні їх дотримуватися.
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо валідації наукових
публікацій, бенефіціари повинні надати (цифровий або фізичний) доступ до даних чи інших результатів,
потрібних для перевірки висновків наукових публікацій, у мірі, щоб не порушувати їхні законні інтереси
чи обмеження (і якщо вони не надали (відкритий) доступ під час публікації).
Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові зобов’язання щодо відкритої науки в разі
надзвичайного стану, бенефіціари повинні (за запитом органу, що надає грант) негайно депонувати будьякі результати досліджень у репозиторій та надати відкритий доступ до них за ліцензією з зазначенням
авторства Creative Commons (CC BY), Creative Commons «Суспільне надбання» (CC 0, без авторських
прав) або еквіваленту. Як виняток, якщо доступ суперечить законним інтересам бенефіціарів,
бенефіціари повинні надавати невиняткові ліцензії — на справедливих і поміркованих умовах —
юридичним особам, яким потрібні результати дослідження для вирішення надзвичайного стану і які
зобов’язуються швидко та широко використовувати отримані продукти та послуги на справедливих і
поміркованих умовах. Це положення застосовується протягом чотирьох років після закінчення діяльності
(див. Опис, пункт 1).

1. Розповсюдження
Якщо це не суперечить їхнім законним інтересам, бенефіціари повинні якомога швидше (але не
раніше за ухвалення рішення про їх можливий захист) розповсюджувати свої результати
(тобто оприлюднювати їх).
Результати, які розкривають занадто рано (тобто до ухвалення рішення про їх захист),
ризикують у деяких випадках унеможливити цей захист.
Приклад: Якщо результат розкривають (у письмовій формі (зокрема електронною
поштою) або усно (наприклад, на конференції)) перед поданням заявки на патентний
захист — навіть одній особі, яка не пов’язана зобов’язаннями щодо збереження таємниці
чи конфіденційності (зазвичай це хтось з організації поза консорціумом), — це може
зробити недійсною наступну заявку на патент.
Розповсюдження НЕ може відбуватися, якщо:
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-

відповідні результати треба охороняти як комерційну таємницю (тобто конфіденційне ноухау) або

-

розповсюдження конфліктує з будь-якими іншими зобов’язаннями за грантом (наприклад,
захист персональних даних, зобов’язання щодо безпеки тощо).

Зобов’язання щодо безпеки — Розповсюдження може бути обмежене / НЕ можливе для
результатів, на які поширюються правила безпеки.
Бенефіціари можуть вибрати відповідний загальнодоступний формат для розповсюдження своїх
результатів.
Стандартні форми розповсюдження:
■
вебсайт

■

презентація на науковій конференції, на навчальному заході чи інших заходах із
зацікавленими сторонами та потенційними користувачами результатів

■

рецензована публікація

Заходи щодо розповсюдження мають відповідати плану використання та розповсюдження
результатів і бути пропорційними очікуваному від діяльності впливу.
Ухвалюючи рішення про розповсюдження, бенефіціари також повинні враховувати законні
інтереси інших бенефіціарів.
Бенефіціар, який має намір розповсюджувати, повинен — якщо не узгоджено інше — принаймні
за 15 днів попередити інших бенефіціарів (і надати їм достатню інформацію про заплановане
розповсюдження).
Будь-який інший бенефіціар може заперечити проти розповсюдження — якщо не узгоджено інше
— протягом 15 днів з моменту отримання повідомлення, якщо він може довести, що зазнає
значної шкоди (стосовно його інформації та знань чи результатів). У цьому разі результати
можуть не розповсюджувати, якщо не буде вжито належних заходів для захисту зачеплених
інтересів.
Приклади (істотна шкода): Розповсюдження результатів призведе до розкриття цінної
інформації, яку зберігає інший бенефіціар як комерційну таємницю, або ускладнить захист
результатів іншого бенефіціара. Відповідні кроки можуть охоплювати: опускання певних
даних або відкладання розповсюдження, доки результати не буде захищено.
Рекомендація: Бенефіціари повинні передбачити домовленості (або в угоді про консорціум,
або в окремих угодах), щоб гарантувати, що рішення щодо розповсюдження належно
враховують інтереси всіх зацікавлених бенефіціарів і все ж дозволяють публікувати результати
без необґрунтованої затримки. Це може передбачати конкретний механізм для якнайшвидшого
вирішення будь-яких суперечок.
Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають додаткові зобов’язання
щодо розповсюдження, ці зобов’язання також слід враховувати/виконувати.
Приклад: Вимога розповсюдження результатів на певному вебсайті.

2. Відкрита наука
Відкрита наука — це підхід, що ґрунтується на відкритій спільній роботі та систематичному обміні
знаннями та інструментами якнайшвидше й ширше в процесі дослідження.
Як пояснюється нижче, положення про відкриту науку в «Горизонті Європа» та Програмі
досліджень і навчання «Євратом» містять низку вимог та заохочують практику, яка охоплює
деякі з найважливіших аспектів відкритої науки. Вони стосуються результатів досліджень, таких
як наукові публікації та дані досліджень (включно з вимогами щодо метаданих, прав
інтелектуальної власності та ліцензування та репозиторіїв). Вони також стосуються додаткової
практики відкритої науки, передбаченої робочими програмами / умовами запиту на подання
заявок, зокрема щодо перевірки наукових публікацій та надзвичайних станів.

Загальна інформація > Додаток 5 > ГЄ Додаток 5

154

Гранти ЄС:АГУ (Анотована типова грантова угода)

Загальна ТГУ (типова грантова угода) ЄС

Результати досліджень — результати, до яких можна надати онлайн-доступ у формі наукових
публікацій, даних чи інших інженерних результатів і процесів, таких як програмне забезпечення,
алгоритми, протоколи, моделі, робочі процеси та електронні записники.

2,1. Відкрита наука: Відкритий доступ до наукових публікацій
Суть вимоги: Бенефіціари повинні забезпечити відкритий доступ до рецензованих наукових
публікацій, що стосуються їхніх результатів. Це охоплює статті та формати довгих текстів, такі
як монографії та інші види книжок. Потрібен негайний відкритий доступ, тобто одночасно з
першою публікацією, через надійний репозиторій (див. далі нижче) з використанням конкретних
відкритих ліцензій (див. далі нижче).
Рецензування — це оцінювання рукописів або публікацій дослідниками з
відповідним досвідом.
Статтю вважають рецензованою після того, як її перевірили та схвалили експертидослідники. Кожен видавничий майданчик установлює свої вимоги щодо кількості
потрібних позитивних оцінок.
Довготекстові формати, такі як книги/монографії та відредаговані томи, вважають
рецензованими, якщо рукопис або його значну частину переглянув принаймні один
незалежний експерт, що не має стосунку до видавничого майданчика чи
наукового(их) редактора(ів) серії. Докторські дисертації та абілітації на здобуття
наукових ступенів вважають рецензованими, якщо їх офіційно опублікували через
видавця.
Розділи книг не вважають форматами з довгим текстом, а трактують як статті.
Рекомендація: Бенефіціарам рекомендовано
публікацій, навіть якщо їх не рецензовано.

надавати відкритий доступ

до

всіх

Як надати потрібний відкритий доступ: Бенефіціари/автори можуть публікуватися на
майданчику, який вибрали: або закритому (тобто передплатному), або з відкритим доступом
(наприклад, у журналі чи на платформі відкритого доступу), або на гібридному видавничому
майданчику (див. нижче), за умови дотримання всіх їхніх зобов’язань щодо відкритого доступу,
описаних у цьому розділі.
Видавничі майданчики відкритого доступу — видавничі майданчики (такі як журнали,
книги, видавничі платформи), увесь науковий контент яких публікують у відкритому доступі.
Гібридні видавничі майданчики (гібридні журнали та книжки) надають частину свого
наукового контенту у відкритому доступі, а інша частина доступна шляхом
передплати/оплати. Зокрема, гібридні журнали та книжки — це ті журнали/книжки на основі
передплати/купівлі, які забезпечують відкритий доступ до частини їхнього контенту, коли
плату за відкритий доступ сплачують їхні автори/установи (сплачують несистематично або
на підставі інституційної угоди з видавцями).
«Дзеркальні» та «сестринські» журнали — це нещодавно створені версії наявних журналів з
відкритим доступом. Вони можуть мати спільну редакційну колегію з оригінальним журналом
і зазвичай мають (принаймні спочатку) ті самі чи дуже подібні цілі, сферу застосування та
процеси та політику рецензування. Ці журнали часто мають назву, подібну до передплатної
назви, але інший ISSN. У контексті «Горизонту Європа» їх вважають видавничими
майданчиками відкритого доступу, а не гібридними журналами.
Паралельно бенефіціари/автори повинні подати свою публікацію в машиночитаному форматі
(структурований формат, який комп’ютер може автоматично читати та обробляти) у надійному
репозиторії (див. пояснення нижче) до або під час публікації та негайно надати відкритий доступ
до публікації через цей репозиторій.
— Саме публікування на майданчику відкритого доступу, тобто без зберігання в
репозиторії, НЕ відповідає вимогам відкритого доступу. Усі рецензовані публікації слід
розміщати в надійних репозиторіях і надавати до них відкритий доступ через ці репозиторії.
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Вибираючи майданчик для публікації та репозиторій, бенефіціари/автори повинні мати на увазі,
що на цей час також треба дотримуватися ліцензійних вимог, вимог до метаданих і вимог
перевірки (див. відповідні пояснення нижче).
Єврокомісія пропонує бенефіціарам «Горизонту Європа» «Європейські відкриті
дослідження» (ЄВД) — видавничу платформу відкритого доступу без комісій за
публікацію.ЄВД пропонується як додатковий варіант публікації для бенефіціарів «Горизонту
Європа». Коли ЄВД є вибраним місцем публікації, усі вимоги щодо відкритого доступу до
наукових публікацій виконуються, оскільки ЄВД зберігає публікації в універсальному
репозиторії Zenodo.
Негайний відкритий доступ через репозиторій має бути надано або до остаточного рукопису
автора (також відомого як рукопис, прийнятий автором, або РПА, що охоплює всі редакції після
рецензування), або до остаточної опублікованої версії, відомої як записана версія (ЗВ).
Вимоги до репозиторію. Бенефіціари повинні забезпечити оприлюднення та відкритий доступ до
публікацій (і даних досліджень, якщо це має місце) через надійні репозиторії.
Репозиторій — це онлайн-архів, де дослідники можуть зберігати цифрові результати
досліджень і надавати (відкритий) доступ до них. Репозиторії допомагають керувати та
надавати доступ до наукових результатів, таких як публікації, дані, програмне забезпечення
тощо. Вони також сприяють довгостроковому збереженню цифрових активів. Репозиторії
можуть бути інституційними, діяти з метою збору, розповсюдження та збереження цифрових
результатів досліджень окремих дослідницьких організацій (інституційні репозиторії,
наприклад, сховище Університету Х). Вони можуть бути конкретними для конкретного
домену,
працювати
для
підтримки
конкретних
дослідницьких
спільнот
і
підтримуватися/схвалюватися ними (це такі, як, наприклад, ЄЦРМП (Європейський
центральний репозиторій медичних публікацій) для наук про життя, включно з біомедициною
та здоров’ям або arXiv для фізики, математики, інформатики, кількісної біології, кількісних
фінансів і статистики; «Фонограмархів» для аудіовізуальних записів; репозиторій CLARINDK-UCPH для цифрових мовних даних або Європейський архів нуклеотидів чи бази даних
астрономічних спостережень, якими керує Європейська південна обсерваторія ). Існують
також репозиторії загального призначення, як, наприклад, «Зенодо», розроблений ЦЕРН
(Європейська організація з ядерних досліджень).
Особисті вебсайти та бази даних, вебсайти видавців, а також послуги хмарного зберігання
(Dropbox, диск Google тощо) не вважаються репозиторіями. Academia.edu, ResearchGate і
подібні платформи не дозволяють відкритий доступ на потрібних умовах і НЕ вважаються
репозиторіями.
Надійними репозиторіями є:
- Сертифіковані репозиторії (наприклад, CoreTrustSeal, Nestor Seal DIN31644, ISO16363)
або дисциплінарні та доменні репозиторії, що їх зазвичай використовують і схвалюють
дослідницькі спільноти. Такі репозиторії мають визнати на міжнародному рівні.

-

Репозиторії загального призначення або інституційні репозиторії, які мають всі основні
характеристики надійних репозиторіїв, тобто:
O відображають
специфічні
характеристики
організаційної,
технічної
та
процедурної якості, такі як послуги, механізми та/або положення, призначені для
забезпечення цілісності та достовірності їхнього контенту, що полегшує їхнє
використання та повторне використання в короткостроковій і довгостроковій
перспективі.Надійні репозиторії розробили спеціальні положення та надають в
Інтернеті чітку інформацію про свою політику, яка визначає їхні послуги
(наприклад, придбання, доступ, безпека контенту, довгострокова стійкість
обслуговування, включно з фінансуванням, тощо).
O забезпечують широкий, справедливий та ідеально відкритий доступ до контенту,
безоплатного на місці використання, за потреби, і зважають на застосовні
юридичні та етичні обмеження.Вони призначають постійні унікальні
ідентифікатори контенту (наприклад, ІЦО (ідентифікатор цифрового об’єкта),
дескриптори тощо), так, що на контент (публікації, дані й інші результати
досліджень) є прямі посилання і їх можна цитувати. Вони гарантують, що контент
супроводжується достатньо докладними й достатньо якісними метаданими, що
вможливлюють відкривати його, повторно використовувати та цитувати, а також
містять інформацію про походження
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та ліцензування; метадані підлягають машинному виконанню і є стандартизованими
(наприклад, Дублінське ядро, DataCite тощо), переважно з використанням
загальноприйнятих невласницьких форматів та згідно зі стандартами
відповідної спільноти, яку обслуговує репозиторій, де це можливо.
О сприяють середньо- та довгостроковому збереженню депонованого матеріалу.
Вони мають механізми або положення щодо експертної оцінки та технічного
контролю для точності та цілісності наборів даних і метаданих, а також
процедури зв’язку з депонентами, якщо з’являються проблеми. Вони
відповідають загальноприйнятим міжнародним і національним критеріям
безпеки для запобігання несанкційованому доступу та розголошенню
контенту та мають різний рівень безпеки залежно від засекреченості даних,
що зберігаються, для гарантування приватності та конфіденційності.
Вимоги до ліцензування. Наукові публікації повинні мати ліцензію відповідно до останньої
версії Міжнародної публічної ліцензії з зазначенням авторства Creative Commons (CC BY) або
еквівалентну ліцензію. Для монографій та інших довготекстових форматів ліцензія може
виключати комерційне використання та похідні твори (як у CC BY-NC (ліцензія Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна), CC BY-ND (ліцензія Creative Commons із зазначенням
авторства — без похідних творів)або CC BY-NC-ND (ліцензія Creative Commons із зазначенням
авторства — некомерційна та без похідних творів) або еквівалентних ліцензіях).
Для отримання додаткових вказівок, включно з пояснювальним контрольним списком прав,
наданих вищезазначеними ліцензіями, які допоможуть дослідникам зрозуміти еквівалентні
ліцензії видавця, див. Посібник з програми «Горизонт Європа»
Бенефіціари (або автори, якщо справа йде) повинні зберігати достатні права інтелектуальної
власності, щоб відповідати їх вимогам відкритого доступу.
Рекомендація: Бенефіціари/автори мають зберігати авторські права на свою роботу та
надавати, наскільки це можливо, невиняткові ліцензії видавцям.
Рекомендація: Бенефіціари мають запровадити інституційну політику для забезпечення
збереження авторських прав авторами та/або бенефіціарами та дотримання вимог
відкритого доступу.
Вимоги до перевірки. Інформацію про будь-які результати досліджень або будь-які інші
засоби та інструменти, потрібні для підтвердження висновків наукової публікації, слід надавати
через репозиторій (або через копію публікації, депоновану в репозиторії). Результати
досліджень, засоби та інструменти можуть охоплювати дані, програмне забезпечення,
алгоритми, протоколи, моделі, робочі процеси, електронні зошити та інше. Інформація повинна
містити докладний опис результатів / засобів / інструментів дослідження, способів доступу до
них, будь-яких залежностей від комерційних продуктів, потенційних версії/типу, потенційних
параметрів тощо.
Рекомендація: Рекомендовано надавати відкритий доступ до цих результатів
досліджень, засобів та інструментів, якщо не застосовуються законні інтереси чи
обмеження.
Вимоги до метаданих. Метадані повинні відповідати принципам ВДСБ (відшукуваність,
доступність, сумісність і багаторазовість використання даних), зокрема, вони повинні підлягати
машинному виконанню (бути машиночитаними, а автоматична комп’ютерна обробка може
витягувати інформацію з атрибутів метаданих, забезпечуючи перехресне з’єднання між різними
результатами досліджень) та дотримуватися стандартизованого формату, що відповідає
стандартам спільноти, і повинні надавати достатню інформацію про публікацію/дані (автор(и),
назва публікації, дата публікації, місце видання); фінансування «Горизонту Європа» або
Євратому; надати назву проєкту, абревіатуру та номер; умови ліцензування.
Крім того, метадані повинні мати відкритий доступ відповідно до ліцензії Creative Commons
«Суспільне надбання» (CC0, без авторських прав) (CC0) або еквіваленту, що забезпечує їхнє
повторне використання.
Важливо, щоб надали постійні ідентифікатори (ПІ) для записаної версії (ЗВ) публікації
(наприклад, Ідентифікатор цифрового об’єкта (ІЦО) або дескриптор), для автора чи всіх авторів,
які беруть участь у діяльності (наприклад, ВІДД (Відкритий ідентифікатор дослідника та донора)
або ResearcherID (Ідентифікатор дослідника)) і, якщо це можливо, для їхніх організацій
(наприклад, РДО (ідентифікатори Реєстру дослідницьких організацій) і гранту (наприклад,
грантові ІЦО).
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Постійний ідентифікатор (ПІ) — це тривале та надійне посилання, серед іншого, на ресурс, особу чи
установу, що надає інформацію, потрібну для надійної ідентифікації, перевірки та локалізації. Ресурсом
може бути публікація, набір даних або особа, організація (наприклад, фінансист чи університет), частина
програмного або апаратного забезпечення. Приклади загальновживаних ПІ охоплюють ІЦО та
дескриптори, ВІДД та ResearcherID, ідентифікатори РДО, а також номери приєднання в межах окремих
дисциплін, зокрема в галузі наук про життя (наприклад, номер вступу в базу даних, як-от банк даних про
білки), серед багатьох інших.
Рекомендація: Рекомендовано, щоб дослідники застосовували ці вимоги до метаданих
до результатів цифрових досліджень, включно з даними та іншими засобами та
інструментами, визначеними як потрібні для перевірки публікацій.
Додатково до виконання інших критеріїв прийнятності витрат, плата за публікації є прийнятною
лише тоді, коли публікують не на гібридних видавничих майданчиках, а з повним відкритим
доступом (майданчиках, де весь науковий контент відкритий і доступний для всіх, див. вище).
Видавничі збори (включно зі зборами за сторінки або додаткові кольори) за публікації на
інших майданчиках, наприклад, у передплатних журналах (зокрема гібридних) або в книжках,
які містять як відкритий науковий контент, так і закритий, НЕ є прийнятними витратами. Плата
за публікацію книжок з відкритим доступом може бути прийнятною, якщо вона покриває перше
цифрове видання книжки з відкритим доступом (яке може охоплювати різні формати, такі як
html, pdf, epub тощо). Плата за друк монографій та інших книг є НЕПРИЙНЯТНОЮ витратою.

2.2.

Відкрита наука: управління даними досліджень

Суть вимоги: Бенефіціари повинні відповідально розпоряджатися даними цифрових досліджень,
отриманими під час виконання діяльності («дані»), згідно з принципами ВДСБ. Вони також
повинні забезпечити відкритий доступ до даних досліджень через надійний репозиторій за
принципом «відкрито, наскільки можливо, і закрито, наскільки потрібно».
Управління даними досліджень (УДД) — це процес у межах життєвого циклу дослідження,
який охоплює збір або отримання даних, організацію, курування, нагромадження,
(довгострокове)
зберігання,
безпеку,
гарантування
якості,
виділення
постійних
ідентифікаторів (ПІ), надання метаданих відповідно до дисциплінарних вимог, ліцензування та
правил і процедур обміну даними.
«Дані цифрових досліджень» («дані») — це інформація в цифровому вигляді (зокрема
факти чи цифри), зібрана для вивчення та використання як основа для обґрунтування,
обговорення чи обчислення; це охоплює статистику, результати експериментів, вимірювання,
спостереження, отримані в результаті польових робіт, результати опитування, записи інтерв’ю
та зображення.
Принципи ВДСБ містять інструкції для поліпшення відшукуваності, доступності, сумісності
та багаторазовості використання цифрових об’єктів, а також потрібні для цього технічні
специфікації. Уперше їх опублікували 2016 року.
Вимоги до управління даними досліджень поширюються лише на дані, які генеруються в процесі
діяльності. Бенефіціари також повинні розглянути можливість повторного використання даних
під час розробки своїх планів управління даними (ПУД), якщо вони є частиною їхніх досліджень
і наскільки це можливо.
Рекомендація: Бенефіціарам рекомендовано управляти результатами досліджень, окрім
публікацій і даних досліджень, також відповідно до принципів ВДСБ та адекватно
описувати відповідні зусилля в межах ПУД. Інші результати дослідження можуть
охоплювати програмне забезпечення, алгоритми, коди, протоколи, робочі процеси тощо.
Як задовольнити вимоги щодо управління даними досліджень і відкритого доступу
Бенефіціари повинні виконати наступне для виконання відповідних вимог:
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1. Бенефіціари повинні створити ПУД, що стосується важливих аспектів УДД.
План управління даними (ПУД) — це документ, який з початку проєкту окреслює основні
аспекти життєвого циклу результатів досліджень, зокрема дані. Це охоплює їхнє походження,
організацію та курування, а також відповідні положення щодо доступу до них, їхнього
збереження, спільного використання та остаточного видалення як під час, так і після проєкту.
Складання ПУД — це діяльність, безпосередньо пов’язана з методологією дослідження, тобто
добре управління даними зробить роботу ефективнішою / заощадить час, сприятиме захисту
інформації та збільшить вплив і цінність даних серед бенефіціарів та інших, під час та після
дослідження.
Бенефіціари повинні подати ПУД органу, що надає грант, як підсумковий матеріал, відповідно
до Грантової угоди (зазвичай до 6-го місяця). Оновлені проєкти ПУД також має бути складено в
середині проєкту (для проєктів, що тривають понад дванадцять місяців) і в кінці проєкту (де це
доречно).
Рекомендація: Бенефіціари повинні підтримувати ПУД як чинний документ та оновлювати його
протягом усього проєкту, коли виникають значні зміни. Це охоплює, але не обмежується ними:
створення нових даних, зміни в положеннях про доступ до даних або політиці курування,
досягнення завдань (наприклад, набори даних, депоновані в репозиторії тощо), зміни у
відповідних практиках (наприклад, новий інноваційний потенціал, рішення подати заявку на
патент), зміни в складі консорціуму.
Бенефіціарам рекомендовано кодувати свої підсумкові ПУД як публічні підсумкові документи без
обмежень, якщо немає причин (законних інтересів чи інших обмежень) не робити цього. У разі
їх оприлюднення також рекомендовано надавати відкритий доступ за ліцензією з зазначенням
авторства Creative Commons (CC BY) для широкого повторного використання.
Для отримання додаткових вказівок щодо управління даними досліджень і створення даних
досліджень ВДСБ, а також щодо шаблону ПУД, див. Посібник з програми «Горизонт Європа»

2. Бенефіціари повинні розмістити дані в надійному репозиторії (див. пояснення вище) і
забезпечити відкритість доступу через репозиторій якомога швидше та в строки, визначені в
ПУД.

Депонування даних повинно відбуватися якомога швидше після їх створення/генерування або
після того, як відбулися адекватна обробка та контроль якості, щоб надати даним цінності та
контексту, і не пізніше ніж закінчення проєкту. Це не означає, що дані повинні бути відкритими,
а радше, що вони зберігаються для того, щоб була доступна інформація про метадані, а отже,
щоб можна було знайти інформацію про дані. У виняткових випадках, коли застосовуються
конкретні обмеження (наприклад, правила безпеки), осадження може бути відкладено після
закінчення проекту.
Дані охоплюють необроблені дані, наскільки це технічно можливо, але особливо якщо це має
вирішальне значення для повторного аналізу, відтворення та/або повторного використання
даних.
Дані, що лежать в основі наукової публікації, слід передати на зберігання не пізніше за момент
публікації та відповідно до стандартної практики спільноти.
Для запитів на подання заявок з умовою, що стосується Європейської хмари відкритої науки
(ЄХВН): дані слід зберігати в надійних репозиторіях, які об’єднано в ЄХВН відповідно до вимог
ЄХВН. Перелік послуг, які пропонує ЄХВН, включно зі зберіганням та обробкою дослідницьких
даних, можна знайти на вебсайті Портал ЄХВН.
Відкритий доступ потрібен для дослідницьких даних за замовчуванням за принципом «відкрито,
наскільки можливо, і закрито, наскільки потрібно». Це означає, що, як виняток, бенефіціари
можуть або повинні зберігати певні дані закритими з поважних причин (див. нижче);
бенефіціари повинні пояснити в ПУД винятки, за якими вони вирішують або повинні обмежити
доступ до деяких або всіх даних дослідження.
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Ці винятки такі: якщо відкритий доступ суперечить законним інтересам бенефіціара,
зокрема щодо комерційного використання; якщо він суперечить будь-яким іншим
обмеженням, таким як правила захисту даних, приватність, конфіденційність, комерційна
таємниця, конкурентні інтереси Союзу, правила безпеки, права інтелектуальної власності,
або суперечить іншим зобов’язанням, передбаченим Грантовою угодою.
Приклади (дійсне обґрунтування):
Дані, що мають комерційну цінність, можуть залишатися закритими, якщо їх відкриття підірве
використання даних чи інших результатів (наприклад, може загрожувати комерційній таємниці)
або ускладнить захист результатів ІВ.
Правила захисту даних/конфіденційності можуть означати, що певні (конфіденційні) персональні
дані не можуть бути відкритими. Правила безпеки також можуть вимагати закритих даних. У
проєктах, що стосуються сил і засобів стратегічного призначення, інтересів, причин, пов’язаних з
автономією або безпекою Союзу, дані слід тримати закритими, якщо відкриття даних поставить
під загрозу ці цілі.

Вимоги до ліцензування. Дані досліджень з відкритим доступом слід ліцензувати згідно з
останньою версією Міжнародної публічної ліцензії із зазначенням авторства Creative Commons
(CC BY), яка вимагає визначення авторства, або надавати ліцензію з еквівалентними правами,
або згідно з ліцензією Creative Commons «Суспільне надбання» (CC0) або еквівалентом (з
відмовою від будь-яких прав на дані).Останнє може бути доречним, зокрема, для великих
наборів даних, які можна легше повторно використовувати без обмежень, або в будь-якому
іншому випадку, якщо автори цього бажають. На необроблені дані досліджень слід наносити
позначку Creative Commons «Суспільне надбання» (СНП) або її еквівалент, якщо дані не
відповідають вимогам щодо захисту авторським правом / правом на базу даних.
Вимоги до повторного використання та перевірки даних. Через репозиторій слід надавати
інформацію про будь-які результати досліджень або будь-які інші засоби та інструменти, потрібні
для повторного використання або перевірки даних досліджень. Результати досліджень, засоби
та інструменти можуть охоплювати дані, програмне забезпечення, алгоритми, протоколи,
моделі, робочі процеси, електронні зошити та інше. Інформація повинна містити докладний опис
результатів / засобів / інструментів дослідження, способів доступу до них, будь-яких
залежностей від комерційних продуктів, потенційних версії/типу, потенційних параметрів тощо.
Рекомендація: Бенефіціарам рекомендовано надати відкритий доступ до цих
результатів досліджень, засобів та інструментів, якщо не застосовуються законні
інтереси чи обмеження.
Вимоги до метаданих. Метадані повинні відповідати принципам ВДСБ, зокрема, вони повинні
підлягати машинному виконанню, бути відформатованими згідно зі стандартним форматом
спільноти та повинні надавати достатню інформацію про дані (автор(и), опис набору даних, дата
депонування набору даних, місце зберігання набору даних та ембарго на набір даних (якщо
таке є)); фінансування «Горизонту Європа» або Євратому; надати назву проєкту, абревіатуру
та номер; умови ліцензування.
Крім того, метадані повинні мати відкритий доступ відповідно до ліцензії Creative Commons
«Суспільне надбання» (CC0) або її еквіваленту, у міру забезпечення законних інтересів і
врахування обмежень.
У тих випадках, коли дані закриті, але немає вагомих причин, щоб відповідні метадані не можна
було знайти чи дістати до них доступ, рекомендовано надати відкритий доступ до метаданих
даних з ліцензією Creative Commons «Суспільне надбання» (CC0) або її еквівалентом, якщо це
можливо, тоді як сам набір даних залишатиметься закритим.
Важливо, щоб надали постійні ідентифікатори (ПІ) для набору даних (наприклад, Ідентифікатор
цифрового об’єкта (ІЦО) або дескриптор), для автора чи всіх авторів, які беруть участь у
діяльності (наприклад ВІДД або ResearcherID) і, якщо це можливо, для їхніх організацій
(наприклад, ідентифікатори РДО) і гранту (наприклад, грантові ІЦО).
Усі вищезазначені положення щодо управління даними досліджень також рекомендовано для
інших результатів досліджень, крім наукових публікацій і даних досліджень.
Бенефіціари (або дослідники, якщо це має місце) повинні зберігати достатні права на
інтелектуальну власність для виконання вимог щодо управління даними досліджень і виконання
рекомендацій з управління результатами досліджень.

2.3. Відкрита наука: додаткові практики відкритої науки
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Якщо робоча програма / умови запиту на подання заявок передбачають додаткові зобов’язання
щодо практик відкритої науки, ці зобов’язання також слід враховувати.
Такі практики відкритої науки можуть охоплювати, де це доречно, ранній і відкритий обмін
дослідженнями (наприклад, за допомогою попередньої реєстрації, зареєстрованих звітів,
препринтів або краудсорсингу); управління результатами досліджень (крім публікацій і даних);
заходи щодо забезпечення відтворення результатів досліджень; забезпечення відкритого
доступу до результатів досліджень поза публікаціями й даними досліджень (наприклад,
програмне забезпечення, моделі, алгоритми та робочі процеси); участь у відкритій експертній
оцінці; і залучення всіх відповідних суб’єктів знань, включно з громадянами, громадянським
суспільством та кінцевими споживачами до спільного створення програм і контенту НДДКР
(таких як громадянська наука).
Конкретні випадки (відкрита наука)
Додаткові зобов’язання щодо валідації наукових публікацій — Якщо це передбачено в
умовах робочої програми / запиту на подання заявок, бенефіціари повинні надати (цифровий
або фізичний) доступ до даних чи інших результатів, потрібних для валідації висновків наукових
публікацій, у тій мірі, у якій захищено їхні законні інтереси й враховано обмеження (наприклад,
через угоди з відповідними положеннями про конфіденційність) і якщо вони не надали
(відкритий) доступ на момент публікації.
Це додаткове зобов’язання має широко використовуватися й тому може бути передбачено загальними
додатками до робочої програми, що застосовуються до вашого проєкту. Щодо додаткових положень, що
застосовуються до конкретного проєкту, будь ласка, ознайомтеся з усіма відповідними частинами чинної
робочої програми / умов запиту на подання заявок.

Додаткові зобов’язання щодо відкритої науки під час надзвичайного стану — Якщо
положення щодо надзвичайного стану застосовні до вашого проєкту і їх активують за запитом
органу, що надає грант (див. вище для отримання додаткових пояснень про додаткові
зобов’язання щодо використання в разі надзвичайного стану), вимога щодо негайного
відкритого доступу починає стосуватися вже не лише публікацій, а будь-яких результатів
досліджень, за винятком:
Бенефіціари повинні негайно депонувати будь-які результати досліджень у репозиторії й надати
відкритий доступ до них згідно з останньою версією ліцензії з зазначенням авторства Creative
Commons (CC BY) або оприлюднивши їх з ліцензією Creative Commons «Суспільне надбання»
(CC0, без авторських прав) або її еквівалентом. Негайно означає, що депонування результатів
дослідження має відбутися якомога швидше з урахуванням невідкладного характеру
надзвичайного стану й піклування про суспільне благо.
Як виняток, якщо надання відкритого доступу суперечило б законним інтересам бенефіціарів,
бенефіціари повинні надавати невиняткові ліцензії — на справедливих і поміркованих умовах —
юридичним особам, які потребують результатів дослідження для вирішення надзвичайного стану
та зобов’язуються швидко й широко використовувати отримані продукти та послуги на
справедливих і поміркованих умовах. Це зобов’язання поширюватиметься на період часу,
зазначений у запиті на подання заявок, і до чотирьох років після закінчення діяльності.
Тривалість зобов’язань, а також чесність та обґрунтованість ліцензій оцінюватимуть на
індивідуальній основі й оцінка залежатиме від конкретних обставин надзвичайного стану,
контексту кожного проєкту й характеру його результатів.
Додатково до викладених вище вимог щодо планів управління даними (ПУД), у разі
надзвичайного стану, для якого орган, що надає грант, активував надання за запитом,
зробленим на етапі робочої програми / запиту на подання заявок, бенефіціари повинні надати
ПУД бажано разом з заявкою або не пізніше, ніж до підписання гранту. Умови робочої програми
/ запиту на подання заявок можуть передбачати додаткові зобов’язання щодо цього.
Це додаткове зобов’язання має широко використовуватися й тому може бути передбачено загальними
додатками до робочої програми, що застосовуються до вашого проєкту. Щодо додаткових положень, що
застосовуються до конкретного проєкту, будь ласка, ознайомтеся з усіма відповідними частинами чинної
робочої програми / умов запиту на подання заявок. У більшості випадків зобов’язання, імовірно, не
застосовуватимуть.
Додаткові вказівки щодо практик відкритої науки та способів їх введення в діяльність див. у Посібнику
з програми «Горизонт Європа»
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План використання та розповсюдження результатів, включно з комунікаційною діяльністю
Якщо це не заборонено умовами запиту на подання заявок, бенефіціари повинні надавати й регулярно
оновлювати план використання та розповсюдження результатів, включно з комунікаційною діяльністю.

1. План використання та
комунікаційною діяльністю

розповсюдження

результатів,

включно

з

Якщо в темі робочої програми прямо не зазначено інше, заявка повинна містити першу версію
плану використання та розповсюдження результатів, включно з комунікаційною діяльністю.
У цьому разі буде потрібно надати докладніший «план розповсюдження та використання,
включно з комунікаційною діяльністю» як обов’язковий підсумковий матеріал проєкту (зазвичай
протягом 6 місяців після дати підписання).
Усі заходи, описані в плані, повинні бути пропорційними масштабам проєкту та містити
конкретні види діяльності, які треба реалізувати. Там, де це доречно, і зокрема для інноваційної
діяльності заходи повинні описувати ймовірний шлях комерціалізації інновацій. Якщо
використання передбачають насамперед в асоційованих третіх країнах, обґрунтовано поясніть,
наскільки це використання все ще відповідає інтересам Союзу.
Цей план має бути оновлено згідно з вимогами Грантової угоди (принаймні один раз до
закінчення проєкту) відповідно до прогресу проєкту. Зміни щодо розповсюджувальної,
використальної та комунікаційної діяльності можна вносити через модуль безперервної й
періодичної звітності систем eGrants. Остання версія плану до завершення проєкту повинна
охоплювати розповсюджувальну та використальну діяльність, яку бенефіціари збираються
реалізовувати впродовж 4 років після завершення проєкту.
Бенефіціари повинні надалі надавати звіти про перебіг своєї діяльності й про результати проєкту
через модуль безперервної звітності системи eGrants, який залишатиметься доступним для них.
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ДОДАТОК 5 КОНКРЕТНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ
ЄВРОПА»
ГЄ: сили та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією
або безпекою ЄС і його держав-членів.
КОНКРЕТНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (СТАТТЯ 18)
Виконання в разі обмежень через сили та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини,
пов’язані з автономією або безпекою ЄС і його держав-членів.
Якщо умови запиту на подання заявок обмежують участь або контроль через сили та засоби
стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або безпекою, бенефіціари
повинні гарантувати, що жодна з організацій, які беруть участь як афілійовані організації, асоційовані
партнери, субпідрядники або реципієнти фінансової підтримки третіх сторін, не має власності в країнах,
які не є прийнятними або цільовими країнами, зазначеними в умовах запиту на подання заявок (або,
якщо застосовно, контролюються такими країнами або організаціями з таких країн), якщо інше не
узгоджено з органом, що надає грант. Крім того, бенефіціари повинні гарантувати, що співпраця з
організаціями, створеними в країнах, які не є прийнятними або цільовими країнами, зазначеними в
умовах запиту (або, якщо застосовно, які контролюються такими країнами або організаціями з таких
країн), не впливатиме на сили та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з
автономією або безпекою ЄС і його держав-членів.

1. Конкретний випадок (виконання в разі обмежень через сили та засоби стратегічного
призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або безпекою ЄС і його державчленів.)
Якщо умови запиту на подання заявок обмежують участь або контроль через сили та засоби
стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або безпекою,
бенефіціари повинні гарантувати, що жодна з організацій, які беруть участь як афілійовані
організації, асоційовані партнери, субпідрядники або реципієнти фінансової підтримки третіх
сторін, не має власності в країнах, які не є прийнятними або цільовими країнами, зазначеними
в умовах запиту (або, якщо застосовно, які контролюються такими країнами або організаціями
з таких країн), якщо інше не узгоджено з органом, що надає грант. Якщо застосовно і якщо
умови робочої програми / запиту на подання заявок не передбачають іншого, бенефіціари
повинні надати потрібне обґрунтування, чому необхідна участь таких організацій.
Якщо бенефіціари вже відомі на момент подання заявки, вони повинні чітко в ній вказати,
якщо вони вважають, що потрібно залучити такі організації, ідентифікувати (якщо це можливо)
відповідні організації та обґрунтувати, чому їх варто залучати.
Крім того, бенефіціари повинні гарантувати, що співпраця з організаціями, створеними в
країнах, які не є прийнятними або цільовими країнами, зазначеними в умовах запиту (або, якщо
застосовно, які контролюються такими країнами або організаціями з таких країн), не впливатиме
на сили та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або
безпекою ЄС і його держав-членів. Це охоплює, але не обмежується нею, будь-яку співпрацю,
яка може негативно вплинути на захист і використання результатів.
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ГЄ: наймання та умови роботи дослідників
Наймання та умови роботи дослідників
Бенефіціари повинні вжити всіх заходів для впровадження принципів, викладених у Рекомендації Комісії про
Європейську хартію дослідників та Кодекс поведінки під час наймання на роботу дослідників 60, зокрема
щодо: умов роботи, прозорих процедур підбору персоналу, що ґрунтуються на заслугах, і розвитку кар’єри.
Бенефіціари повинні гарантувати, що дослідники й усі учасники, які беруть участь у діяльності, знають про
них.
Рекомендація Комісії 2005/251/ЄС від 11 березня 2005 року про Європейську хартію дослідників і
Кодекс поведінки під час наймання на роботу дослідників (Офіційний вісник ЄС L 75, 22.3.2005, стор. 67).
60

1. Європейська хартія дослідників і Кодекс поведінки під час наймання на роботу
дослідників
Бенефіціари повинні вжити всіх заходів для впровадження принципів, викладених у
Європейській хартії дослідників22 та Кодексі поведінки під час їхнього наймання.23
Хартія забезпечує основу для діяльності дослідників та управління кар’єрою й охоплює
зобов’язання для дослідників, роботодавців та інвесторів. Кодекс поведінки забезпечує
прозорість процесу наймання та відбору, гарантуючи однакове ставлення до всіх
заявників.Він охоплює зобов’язання для роботодавців та інвесторів.
Це зобов’язання докласти максимум зусиль: Бенефіціари повинні проявляти
ініціативу та вживати конкретних заходів для вирішення конфліктів між їхньою політикою
та практикою та принципами, викладеними у Європейській хартії дослідників та Кодексі
поведінки під час наймання дослідників.
Бенефіціари повинні зберігати відповідну документацію про зроблені кроки та вжиті
заходи (див. статтю 20).
Орган, що надає грант, перевірятиме виконання цього зобов’язання під час моніторингу
виконання діяльності та в разі інспекцій, оглядів, аудиторських перевірок і розслідувань
(див. статтю 25).

2.

Наймання на роботу, умови праці й кар’єрний розвиток: права дослідників

Бенефіціари повинні, зокрема, впроваджувати Загальні принципи та вимоги до Європейської
хартії дослідників24 і Кодексу поведінки під час наймання на роботу дослідників,25 які стосуються
наймання, умов праці й розвитку кар’єри.

22

Рекомендація Комісії 2005/251/ЄС від 11 березня 2005 року про Європейську хартію дослідників і
Кодекс поведінки під час наймання на роботу дослідників (Офіційний вісник ЄС L 75/67, 22.3.2005 EURLex - L:2005:075:TOC - EN

-

EUR-Lex (europa.eu)

23

Рекомендація Комісії 2005/251/ЄС від 11 березня 2005 року про Європейську хартію дослідників і
Кодекс поведінки під час наймання на роботу дослідників (Офіційний вісник ЄС L 75/67, 22.3.2005 EURLex - L:2005:075:TOC - EN

-

EUR-Lex (europa.eu)

24

Рекомендація Комісії 2005/251/ЄС від 11 березня 2005 року про Європейську хартію дослідників і
Кодекс поведінки під час приймання на роботу дослідників (Офіційний вісник ЄС L 75/67, 22.3.2005)

25

Рекомендація Комісії 2005/251/ЄС від 11 березня 2005 року про Європейську хартію дослідників і
Кодекс поведінки під час наймання на роботу дослідників (Офіційний вісник ЄС L 75/67, 22.3.2005)
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Перелік принципів (що стосуються умов праці):

■

Наймання

■

Прозорість

■

Оцінювання заслуг

■

Вибір

■

Відхилення в хронологічному порядку резюме

■

Визнання досвіду мобільності

■

Визнання кваліфікації

■

Стаж

■

Призначення в докторантуру

Відповідно до цих принципів, бенефіціари повинні мати чітку політику щодо наймання й
відбору дослідників, яка є загальнодоступною та гарантує, що:

-

усі вакансії для дослідників і можливості фінансування публічно рекламують
(наприклад, через Портал вакансій EURAXESS26)

-

вакансії й можливості фінансування також публікують англійською мовою

-

оголошення про вакансії містять чіткий опис вакансії

-

оголошення про вакансії перераховують вимоги щодо вакансії чи можливості
фінансування та критерії відбору

-

між публікацією та кінцевим терміном подання заявок залишається відповідний
проміжок часу

-

існують чіткі правила щодо складу панелей відбору (наприклад, кількість і роль
членів, залучення експертів з інших (іноземних) установ, гендерний баланс)

-

заявникам надають відповідний відгук

-

існує механізм подання скарг

-

критерії відбору адекватно оцінюють мобільність, кваліфікацію й досвід, включно
з кваліфікацією та досвідом, отриманими в нестандартні чи неформальні способи.

Ці принципи також застосовують до процедур відбору, які не призводять до
офіційних трудових відносин (наприклад, надання наукової стипендії).
Перелік принципів (що стосуються умов праці):

26

■

Свобода дослідження

■

Відповідальність

■

Відсутність дискримінації

■

Умови праці

■

Умови проведення досліджень

■

Фінансування й заробітна плата (зокрема, належне соціальне забезпечення)

■

Стабільність і постійність роботи

■

Гендерний баланс

■

Права на об’єкти інтелектуальної власності

Доступно за адресою http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
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■ Скарги/звернення та
■ Участь в органах, що ухвалюють рішення.
Перелік принципів (що стосуються кар’єрного розвитку):

■ Кар'єрний розвиток та
■ Доступ до наукової підготовки й постійного розвитку (незалежно від статусу
дослідника)

■ Значення мобільності
■ Доступ до професійних порад
■ Нагляд
■ Системи оцінки/атестації.
Додаткові вказівки щодо прав дослідників див. в інструменті «Стратегія управління
персоналом».
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ГЄ: доступ до науково-дослідних баз
[ВАРІАНТ для всіх ТД (типів діяльності) ГЄ та Євратому (крім ІД ГЄ (Інноваційна діяльність ГЄ), ГЄ
ДКЗ/ПЗІ, Грантів ЄДР ГЄ (Європейської дослідницької ради програми «Горизонт Європа», Грантів ЄРІ ГЄ
(Європейської ради з інновацій програми «Горизонт Європа») та Спілок інноваційних знань
Європейського інституту інновацій і технологій (СІЗ ЄІТ) ГЄ:Конкретні правила доступу до діяльності
науково-дослідницьких баз
Визначення
Науково-дослідницькі бази —
це органи, які надають ресурси й послуги дослідницьким спільнотам
для проведення досліджень і сприяння інноваціям у своїх галузях. Це визначення охоплює
відповідні людські ресурси, а також основне обладнання або набори інструментів; засоби,
пов’язані зі знаннями, такі як колекції, архіви або інфраструктури наукових даних;
обчислювальні системи, комунікаційні мережі та будь-яку іншу інфраструктуру, яка має
унікальний характер і відкрита для зовнішніх користувачів, потрібна для досягнення
досконалості в наукових дослідженнях та інноваціях. Там, де це доречно, вони можуть бути
використані поза дослідженнями, наприклад для освіти або державних послуг, а також
можуть бути «односторонніми», «віртуальними» або «розподіленими» 61:
Реалізуючи доступ до діяльності науково-дослідницьких баз, бенефіціари повинні дотримуватися таких
умов:
-

для транснаціонального доступу:

-

доступ, який треба надати:
Доступ має бути безоплатним, транснаціональний доступ до науково-дослідницьких баз
або об’єктів для вибраних груп користувачів.
Доступ має охоплювати логістичне, технологічне й наукове забезпечення та спеціальну
підготовку, яку зазвичай проводять для зовнішніх дослідників, які використовують бази.
Транснаціональний доступ може бути або особистим (практичним), наданим вибраним
користувачам, які відвідують об’єкт, щоб скористатися ним, або віддаленим шляхом
надання вибраним групам користувачів віддалених наукових послуг (наприклад, надання
довідкових матеріалів або зразків), віддалений доступ до високопродуктивних
обчислювальних засобів).

-

категорії користувачів, які можуть мати доступ:
Транснаціональний доступ слід надавати вибраним групам користувачів, тобто командам
одного або кількох дослідників (користувачів).
Більшість користувачів повинні працювати в іншій країні, ніж країна(и), де розташовано
об’єкт (якщо доступ не надає міжнародна організація, Спільний дослідницький центр
(СДЦ), ЄКДІ або подібна юридична особа).
Доступ можуть отримувати лише групи користувачів, яким дозволено розповсюджувати
результати, які вони отримали під час діяльності (якщо користувачі не працюють на МСП).
Доступ для груп, де більшість користувачів не працює в державах — членах ЄС або країні,
асоційованій з «Горизонтом Європа», обмежується 20% від загальної суми одиниць
доступу, наданої за грантом (якщо більший відсоток не передбачено в Додатку 1).

-

процедура й критерії вибору груп користувачів:
Групи користувачів повинні подати запит на доступ, надавши (у письмовій формі) опис
роботи, яку вони хочуть виконати, а також імена, національності й місцеві установи
користувачів.
Групи користувачів повинні бути вибрані (однією або кількома) панелями вибору,
створеними консорціумом.
Групи відбору мають складатися з міжнародних експертів у цій галузі, принаймні половина
з яких незалежні від консорціуму (якщо інше не зазначено в Додатку 1).
Панелі відбору мають оцінити всі отримані пропозиції та рекомендувати короткий список
груп користувачів, яким має бути надано доступ.

Групи відбору повинні базувати свій вибір на наукових заслугах, враховуючи, що пріоритет має
надаватися групам, які складаються з користувачів, що:
61

Див. статтю 2(1) Регламенту Рамкової програми «Горизонт Європа» 2021/695.
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-

раніше не використовували об’єкт та

-

працюють у країнах, де немає рівноцінних науково-дослідницьких баз.

Вибір
ґрунтуватиметься
неупередженості.

на

принципах

прозорості,

справедливості

й

Якщо умови запиту на подання заявок накладають додаткові правила для вибору
груп користувачів, бенефіціари також повинні їх дотримуватися.
інші умови: бенефіціари повинні вимагати письмового дозволу від органу, що надає
грант, на відбір груп користувачів, які потребують відвідування об’єктів понад 3
місяці (якщо такі відвідування не передбачено в Додатку 1).
Крім того, бенефіціари повинні:

-

-

широко рекламувати, зокрема на своїх вебсайтах, доступ, пропонований згідно
з Угодою

-

сприяти рівним можливостям у рекламі доступу й враховувати гендерний аспект
під час визначення підтримки, яку надають користувачам

-

дбати, щоб користувачі дотримувалися положень та умов Угоди

-

забезпечувати, щоб їхні зобов’язання згідно зі статтями 12, 13, 17 та 33 також
поширювалися на користувачів

-

вести облік імен, національностей і домашніх установ користувачів, а також
характеру й обсягу наданого їм доступу

для віртуального доступу:

-

доступ, який треба надати:
Доступ повинен бути безоплатним,
дослідницьких баз або об’єктів.

віртуальний

доступ

до

науково-

«Віртуальний доступ» означає відкритий і вільний доступ через мережі зв’язку
до цифрових ресурсів і послуг, потрібних для дослідження, без вибору
користувачів, яким надають доступ.
Доступ повинен охоплювати підтримку, яку зазвичай надають зовнішнім
користувачам.
Якщо це дозволено умовами запиту на подання заявок, бенефіціари можуть в
обґрунтованих
випадках
визначити
об’єктивні
критерії
прийнятності
(наприклад, належність до науково-дослідного чи академічного закладу) для
конкретних користувачів.

-

інші умови:
Бенефіціари повинні періодично оцінювати послуги віртуального доступу,
призначаючи комісію, що складається з міжнародних експертів у цій галузі,
принаймні половина з яких має бути незалежною від консорціуму (якщо інше
не зазначено в Додатку 1). Для цього комісії слід надавати інформацію та
статистичні дані про користувачів і характер та обсяг наданого доступу.
Бенефіціари повинні широко рекламувати, зокрема на спеціальному вебсайті,
доступ, наданий за грантом, і критерії прийнятності, якщо такі є.
Якщо умови запиту на подання заявок накладають зобов’язання щодо
додаткової простежуваності,62 бенефіціари повинні надати інформацію про
простежуваність користувачів і характер та обсяг доступу.

Ці зобов’язання застосовуються незалежно від форми фінансування або бюджетних категорій,
які використовуються для декларування витрат (питомі чи фактичні витрати або їх
поєднання)./
Відповідно до визначення, наведеного в ISO 9000, тобто:«Простежуваність — це можливість
відстежувати історію, застосування, використання й розташування предмета або його характеристик за
допомогою записаних ідентифікаційних даних». Користувачів можна відстежувати, наприклад, шляхом
автентифікації та/або авторизації, або іншими засобами, що вможливлюють аналіз типу користувачів і
характеру та обсягу наданого доступу.
62
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1.

Транснаціональний доступ до науково-дослідницьких баз

2.

Додаткова умова прийнятності витрат: Доступ, який треба надати

3.

Додаткова умова прийнятності витрат: Категорії користувачів, які
можуть мати доступ — “_~ps

4.

Додаткова умова прийнятності витрат: Процедура вибору з панеллю
вибору

5.

«Інше зобов’язання»: Контроль над користувачами (з боку органу, що
надає грант, ЄРП та ОЛАФ): оцінювання впливу діяльності

6.

«Інше зобов’язання»: Поширення зобов’язань за ГУ на користувачів

1.

Віртуальний доступ до науково-дослідницьких баз

2.

Додаткова умова прийнятності витрат: Доступ, який треба надати

3.

Додаткова умова прийнятності витрат: Періодичне оцінювання радою
міжнародних експертів
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Конкретні правила закупівель ДКЗ та ПЗІ ГЄ
[ВАРІАНТ для ДКЗ-ПЗІ ГЄ:Конкретні правила закупівель ДКЗ і ПЗІ ГЄ
Виконуючи закупівлі в межах докомерційних закупівель (ДКЗ) або публічних закупівель
інновацій (ПЗІ), бенефіціари повинні дотримуватися таких умов:

-

уникати будь-якого конфлікту інтересів і дотримуватися принципів прозорості,
недискримінації,
рівного
ставлення,
надійного
фінансового
управління,
пропорційності та правил конкуренції

-

передавати підрядникам право власності на права інтелектуальної власності за
контрактами (для закупівель ПЗІ: якщо не існує виняткових переважних суспільних
інтересів, належним чином обґрунтованих у Додатку 1), з правом покупців на доступ
до результатів — на безоплатній основі — для їх власного використання та надання
(або вимагання від підрядників надання) невиняткових ліцензій третім сторонам для
використання результатів для них — на справедливих і поміркованих умовах — без
будь-якого права на субліцензування

-

усі повідомлення дозволяти здійснювати англійською
додатковими мовами, вибраними бенефіціарами)

-

забезпечувати, щоб попередні інформаційні повідомлення, повідомлення про підряди
й укладення підрядів містили інформацію про фінансування ЄС та спростування того,
що ЄС не бере участі як замовник у закупівлях

-

дозволяти укладати кілька підрядів на закупівлю в межах однієї процедури (множинне
джерело)

-

щодо закупівель, що охоплюють секретну інформацію: застосовувати правила
безпеки, викладені в Додатку 5, з відповідними змінами до підрядників, інформації та
знань і результатів підрядів

-

якщо умови запиту на подання заявок обмежують участь або контроль через сили та
засоби стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або
безпекою: застосовувати обмеження, викладені в Додатку 5, з відповідними змінами
до підрядників і результатів за підрядами

-

якщо умови запиту на подання заявок передбачають місце виконання зобов’язання:
перевіряти, чи виконується та частина діяльності, на яку поширюється місце
виконання зобов’язання, у прийнятних або цільових країнах, визначених умовами
запиту

-

забезпечувати однаковий рівень доступу до ринку: якщо Угода про державні закупівлі
(УДЗ) СОТ не застосовується, перевіряти, чи на рівних умовах відкрито участь у
тендерних процедурах для учасників з держав — членів ЄС і всіх країн, з якими ЄС
має угоду в сфері державних закупівель на умовах, викладених у цій угоді, включно
з усіма країнами, асоційованими з «Горизонтом Європа». Якщо застосовується УДЗ
СОТ, дбати, щоб тендерні процедури були також відкриті для учасників торгів з
держав, які ратифікували цю угоду, на викладених у ній умовах. ]
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Співфінансована діяльність програм ГЄ і Євратом
[ВАРІАНТ для співфінансованої діяльності програм ГЄ і Євратом:Конкретні правила щодо
співфінансованого партнерства
Здійснюючи фінансову підтримку третіх сторін у співфінансованих партнерствах, бенефіціари
повинні дотримуватися таких умов:

-

уникати будь-якого конфлікту інтересів і дотримуватися принципів прозорості,
недискримінації та поміркованого фінансового управління

-

для видів діяльності й категорій осіб, яким надаватимуть підтримку:

-

-

для проєктів з кількома бенефіціарами (включно з проєктами з кількома
учасниками): підтримувані проєкти повинні бути транснаціональними, із
залученням принаймні двох незалежних юридичних осіб з двох різних держав
— членів ЄС або країн, асоційованих з «Горизонтом Європа», як реципієнтів
фінансової підтримки, а також можуть залучати юридичних осіб, створених в
асоційованих третіх країнах, які не отримують фінансової підтримки

-

для монобенефіціарних проєктів (проєктів з кількома учасниками):
підтримувані проєкти мають бути транснаціональними, із залученням однієї
юридичної особи, зареєстрованої в державі — члені ЄС або країні, асоційованій
з «Горизонтом Європа», як реципієнта фінансової допомоги, та однієї юридичної
особи, створеної в третій неасоційованій країні, яка не отримує фінансової
підтримки

щодо процедури відбору й критеріїв:

-

широко публікувати відкриті запити (зокрема на Порталі фінансування та
тендерів і на вебсайтах бенефіціарів)

-

тримати ці запити відкритими принаймні два місяці

-

інформувати реципієнтів про оновлення запитів (якщо такі є) і результати
запитів (список вибраних проєктів, суми та імена вибраних реципієнтів)

-

повинні бути забезпечені заходи щодо уникнення потенційного конфлікту
інтересів або нерівного ставлення до заявників (зокрема через відповідні
канали спілкування / інформаційного обміну та незалежні й справедливі
процедури подання скарг)

-

використовувати такі критерії відбору: стандартні критерії присудження
«Горизонту Європа»

-

використовувати наступні процедури відбору:

-

проєкти мають бути відібрані після спільного транснаціонального запиту
на подання заявок

-

бенефіціари повинні робити відбір за двоетапною процедурою:

-

Крок 1: огляд на національному або транснаціональному рівні (включно
з національними перевірками відповідності)

-

Крок 2: єдиний міжнародний експертний огляд

і на кроці 2:

-

до оцінювання заявок слід залучати принаймні трьох незалежних
експертів

-

заявки має бути ранжовано за результатами оцінки, і відбір слід
здійснювати на основі цього рейтингу

-

процедуру відбору повинен вести незалежний експерт-спостерігач, який
повинен скласти звіт.
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Якщо фінансову підтримку здійснюють через партнерів-виконавців, бенефіціари повинні:

-

забезпечувати дотримання партнерами тих самих правил, стандартів і процедур для
реалізації фінансової підтримки

-

упроваджувати ефективні заходи моніторингу й нагляду щодо партнерів, які
охоплюють усі аспекти, що стосуються діяльності

-

забезпечувати ефективну й надійну звітність партнерів, що охоплює здійснену
діяльність, інформацію про показники, а також законність і регулярність заявлених
витрат

-

гарантувати, щоб партнери дбали про можливість для органів, зазначених у статті
25 (наприклад, органу, що надає грант, ОЛАФ, Європейської рахункової палати
(ЄРП) тощо), реалізувати їхні права також щодо кінцевих реципієнтів

-

якщо умови запиту на подання заявок обмежують участь або контроль через сили
та засоби стратегічного призначення, інтереси, причини, пов’язані з автономією або
безпекою: застосовувати обмеження, викладені в Додатку 5, з відповідними змінами
до кінцевих реципієнтів і їхніх результатів./
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Гранти ЄДР ГЄ
[ВАРІАНТ для грантів ЄДР ГЄ: Конкретні правила щодо грантів ЄДР
Освоюючи гранти ЄДР, бенефіціари повинні забезпечити виконання цільових завдань, описаних у Додатку 1, під
керівництвом головного дослідника.
Відповідно до статті 21, бенефіціари повинні подавати звіти про хід роботи (наукові звіти) і періодичні звіти відповідно
до розкладу та умов, зазначених в Описі (див. пункти 4.1 та 4.2). Звіти слід готувати з використанням шаблонів, наявних
на Порталі (Наукові й періодичні звіти ЄДР).
Внутрішні домовленості, викладені в статті 7, повинні охоплювати процедури ухвалення рішень з питань науки та
управління грантами, розподіл внеску ЄС, урегулювання внутрішніх суперечок і розподіл відповідальності у випадках
відхилення витрат або зменшення гранту.
Додатково до зобов’язань, викладених у статті 17, комунікаційна й розповсюджувальна діяльність, а також
інфраструктура, обладнання або основні результати, що фінансуються за рахунок гранту, повинні також мати такий
спеціальний логотип:

Європейська
дослідницька рада
Виконавче агентство

Крім того, бенефіціари повинні дотримуватися таких умов щодо головного дослідника і його
команди:

-

приймати й залучати головного дослідника на весь час діяльності

-

вживати всіх заходів для впровадження принципів, викладених у Рекомендації Комісії про
Європейську хартію дослідників та Кодекс поведінки під час наймання на роботу
дослідників, — зокрема щодо: умов роботи, прозорих процедур підбору персоналу, що
ґрунтуються на заслугах, і розвитку кар’єри — і гарантувати, що головний дослідник, решта
дослідників і треті сторони, які беруть участь у діяльності, знають про них.

-

укласти — до підписання гранту — Додаткову угоду з головним дослідником, яка визначає:

-

зобов’язання бенефіціара виконувати свої зобов’язання за Грантовою угодою

-

зобов’язання головного дослідника контролювати науково-технічне виконання
діяльності

-

зобов’язання головного дослідника взяти на себе відповідальність за наукову
звітність бенефіціара й зробити свій внесок у фінансову звітність

-

зобов’язання головного дослідника щодо часових витрат на виконання діяльності
й роботу в державі — члені ЄС або країні, асоційованій з “Горизонтом Європа”, як
зазначено в Додатку 1

-

зобов’язання головного дослідника застосовувати звичайну практику управління
бенефіціара
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зобов’язання головного дослідника негайно повідомляти координатора про будь-які події або
обставини, які можуть вплинути на виконання Грантової угоди, такі як:

-

заплановане передання діяльності (або її частини) новому бенефіціару (див. статтю 41)

-

будь-які особисті підстави, що впливають на виконання діяльності

-

будь-які зміни в інформації, яку було використано як основу для підписання додаткової
угоди

-

будь-які зміни в інформації, яку було використано як основу для надання гранту

-

зобов’язання головного дослідника забезпечувати видимість фінансування ЄС у
повідомленнях чи публікаціях і в заявках щодо захисту результатів (див. статті 16 та 17)

-

домовленості, пов’язані з правами інтелектуальної власності, — під час виконання діяльності й
після нього, — зокрема, зобов’язання головного дослідника підтримувати права
інтелектуальної власності бенефіціара та повний доступ — на безоплатній основі — для
головного дослідника до інформації та знань і результатів, потрібних для його діяльності у
межах проєкту

-

зобов’язання головного дослідника зберігати конфіденційність (див. статтю 13)

-

щодо передання діяльності новому бенефіціару (переносність; див. статтю 41):

-

право головного дослідника вимагати передання за умови досяжності цілей діяльності

-

зобов’язання головного дослідника:

-

запропонувати координатору (у письмовій формі), наскільки діяльність буде передано, і деталі
домовленості про передання

-

надати координатору заяву з докладними результатами дослідження до моменту
передання

-

право органів, зазначених у статті 25 (наприклад, органу, що надає грант, ОЛАФ,
Європейської рахункової палати (ЄКА) тощо) реалізовувати свої права також щодо
головного дослідника

-

чинне законодавство й форум з урегулювання спорів

- надати головному досліднику копію підписаної Угоди
-

гарантувати головному досліднику наукову незалежність, зокрема для:

-

використання бюджету для досягнення наукових цілей

-

повноваження публікувати роботи як старший автор і запрошувати як співавторів тих, хто
зробив значний внесок у роботу

-

підготування наукових звітів для діяльності

-

відбору інших членів команди й нагляду за ними відповідно до профілів, потрібних для
проведення дослідження, і відповідно до звичайної практики бенефіціара

-

можливості самостійно подавати заявку на фінансування

-

доступу до відповідного простору й приміщень для проведення дослідження

-

надавати — під час виконання діяльності — наукову підтримку головному досліднику й
членам групи (щодо інфраструктури, обладнання, прав доступу, продуктів та інших послуг,
потрібних для проведення дослідження)

-

підтримувати головного дослідника й надавати адміністративну допомогу, зокрема для:

-

загального керівництва роботою й командою дослідника

-

наукової звітності, особливо забезпечення того, щоб члени групи надсилали свої наукові
результати головному досліднику
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-

фінансової звітності, зокрема надання своєчасної й чіткої фінансової інформації

-

застосування звичайної практики управління бенефіціара

-

загальної логістики діяльності

-

доступу до системи електронного обміну

-

негайно (письмово) повідомити головного дослідника про будь-які події або обставини, які
можуть вплинути на виконання Угоди

-

забезпечити, щоб головний дослідник належно користувався:

-

-

умовами щорічної, декретної відпустки або відпустки через хворобу

-

охороною праці й технікою безпеки

-

страхуванням за загальною схемою соціального страхування, наприклад пенсійними
правами

дозволити передання Угоди новому бенефіціару на вимогу головного дослідника та за умови,
що цілі діяльності залишаються досяжними (переносність; див. статтю 41). Бенефіціар може
заперечити лише на тій підставі, що передання неможливе відповідно до національного
законодавства. Крім того, бенефіціар повинен:

-

узгодити з головним дослідником і новим бенефіціаром план передання прав
інтелектуальної власності за Угодою новому бенефіціару

-

передати новому бенефіціару будь-яку частину отриманого попереднього
фінансування, яку не охоплює затверджений фінансовий звіт (на прохання органу, що
надає грант)

-

передати новому бенефіціару обладнання, придбане й використане виключно для
діяльності за відшкодування витрат, які ще не було амортизовано (на вимогу головного
дослідника та органу, що надає грант; хіба що це неможливо згідно з національним
законодавством).

Щодо грантів ЄДР з кількома головними дослідниками: кожен бенефіціар повинен виконувати
вищезазначені зобов’язання щодо своїх головних дослідників і їхніх команд (а кожен головний дослідник
має їх виконувати щодо свого бенефіціара, координатора та інших головних дослідників). Крім того, слід
ураховувати такі особливості:

-

для виконання діяльності: головний дослідник несе загальну відповідальність за нагляд за
науково-технічним виконанням діяльності, тоді як інші головні дослідники повинні сприяти
загальному виконанню й контролювати кожен свою частину

-

для звітності: відповідний головний дослідник бере на себе основну відповідальність за
наукову звітність і внесок у фінансову звітність, тоді як інші головні дослідники повинні робити
внесок як у наукову, так і у фінансову звітність

-

щодо подій або обставин, які можуть вплинути на виконання Угоди: кожен головний дослідник
повинен повідомити координатора, свого бенефіціара та інших головних дослідників

-

для передання частини діяльності одним з головних дослідників (переносимість; стаття 41):

-

-

відповідний головний дослідник повинен перевірити, чи поінформували бенефіціара
головного дослідника й координатора

-

головний дослідник повинен надати координатору і його бенефіціару заяву про
докладні результати дослідження до моменту передання

щодо внутрішніх домовленостей (стаття 7): вони також повинні охоплювати врегулювання
спорів між головними дослідниками та між ними й бенефіціарами). ]
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Проєкти ЄДР під керівництвом головного дослідника (ГД)

Проєкти ЄДР здебільшого є монобенефіціарними проєктами, але також можуть бути й з кількома
бенефіціарами.
У грантах ЄДР «координатора» також називають «установою-господарем» (УГ), і він є
бенефіціаром, який приймає та залучає «головного дослідника (ГД)» (або «відповідного ГД» у
синергетичних грантах27 ) принаймні на час виконання діяльності.
ГД не є учасниками Грантової угоди, але вони є ключовими суб’єктами, відповідальними за
дослідницьку діяльність. УГ є підписантом Грантової угоди й підписується на фінансові та
юридичні зобов’язання за нею.
УГ має забезпечити виконання діяльності під керівництвом ГД. Через ключову роль ГД їх НЕ
можна замінити будь-яким іншим дослідником під час виконання діяльності. Прохання про
внесення поправок щодо зміни ГД буде відхилено.
Поєднання ЄДР та інших грантів ЄС — Гранти ЄДР НЕ перешкоджають ГД подавати
незалежну заявку (тобто від свого імені) про подальше фінансування ЄС для іншої діяльності
або для тієї самої діяльності, але для витрат, які не є прийнятними (або не задекларованими)
за грантом ЄДР.
Той факт, що ставка фінансування для грантів ЄДР становить 100%, не означає, що грант
оплачує 100% витрат на діяльність ЄДР. Отже, статті витрат, не задекларовані за грантом ЄДР,
можуть покриватися за рахунок іншого фінансування ЄС.
Докладніше про діяльність ЄДР див. Інтернет-посібник Порталу фінансування та тендерів.
Докладніше про умови участі й фінансування див. Керівництво з програми ГЄ, домашню
сторінку ЄДР або Робочу програму ЄДР і сторінки запитів на подання заявок і тем запитів.
Приклади успішної діяльності ЄДР див. на вебсайті ЄДР.

2.

Звітність

ГУ ЄДР визначають різні звітні періоди для фінансових і наукових звітів.
Наукові звіти
Як зазначено в Описі, УГ має використовувати спеціальні шаблони ЄДР, наявні на Порталі, щоб
подавати «Звіти про хід роботи» (наукові звіти) після закінчення кожного періоду наукової
звітності. Ці наукові звіти повинні містити:

•

відомості про науковий хід роботи

•

досягнення й результати діяльності

•

інформацію про те, як було надано відкритий доступ до цих результатів

•

інформацію про те, як розповсюджуються ці результати

•

резюме досягнень діяльності для публікації органом, що надає грант.

Фінансові звіти

27

У синергетичних грантах (СГ) може бути кілька установ, що приймають (бенефіціари, які приймають і залучають ГД),
координатором є організація, що приймає й залучає відповідного ГД.
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Як зазначено в Описі, УГ має використовувати спеціальні шаблони ЄДР, наявні на Порталі, щоб
подавати «Періодичні звіти» (фінансові звіти) після закінчення кожного звітного періоду. Ці
фінансові звіти повинні містити:

•

огляд виконання діяльності, що вказує, зокрема, на будь-які значні відхилення щодо
опису в Додатку 1

•

опис, що містить інформацію про прийнятні витрати, включно з поясненням щодо
використання ресурсів (або докладну таблицю звітування про витрати, якщо потрібно)

•

індивідуальну фінансову звітність

•

консолідовану фінансову звітність, створену автоматично IT-системою (на основі всіх
фінансових звітів, поданих бенефіціарами й афілійованими організаціями за звітний
період), яка зараховується як запит на оплату

•

сертифікати фінансової звітності (СФЗ) (коли цього вимагає ГУ — див. статтю 24.2 та
Опис, Пункт 4.3).

3. Прийняття та залучення ГД
УГ має прийняти й залучити ГД на весь час виконання діяльності.
Це зобов’язання також є критерієм відповідності для діяльності ЄДР. Діяльність ГД і ЄДР повинна
залишатися прийнятною згідно з відповідною робочою програмою ЄДР протягом усього часу
виконання діяльності (див. статтю 7).
Зазвичай ГД буде працевлаштованим в УГ, але можуть бути випадки, коли роботодавцем ГД є
третя сторона, яка надає ГД для роботи в УП, коли ГД є самозайнятим або коли ГД має певний
статус в УГ (наприклад, «почесний діяч у відставці»).
Конкретні умови роботи (які зазвичай повинні бути подібними до умов працівника УГ)
підлягатимуть уточненню й затвердженню під час підготування Грантової угоди або оцінювання
запиту на внесення поправок.

4. Додаткова угода
«Додаткова угода» (ДУ) — це угода між УГ та ГД щодо визначення їхніх внутрішніх
домовленостей щодо освоєння гранту й регулювання їхніх відносин під час діяльності ЄДР.
ДУ НЕ призначено заміняти трудовий договір.
Вона повинна охоплювати всі практичні питання, які можуть виникнути в контексті освоєння
гранту, і повинна залишатися чинною принаймні протягом усього часу виконання діяльності (без
перерв).
Вона НЕ повинна містити ніяких положень, що суперечать цій Грантовій угоді. Суперечливі
положення вважаються недійсними й не можуть бути протиставлені органу, який надає грант.
ДУ має бути укладено до підписання Грантової угоди (або в разі переносності до подання запиту
на внесення поправок).
Орган, який надає грант, НЕ є стороною й НЕ несе за це відповідальності (як і не за будь-які
несприятливі наслідки).
Грантова угода ЄДР визначає мінімальний контент, який має бути внесено до ДУ.
Основні зобов’язання (щодо ГД):

■ Прийняття й залучення ГД на весь час діяльності
■ Наукова незалежність для досягнення цілей діяльності в найкращих можливих
умовах і протягом узгодженого часу

■ Підтримка досліджень для їхнього проведення, як описано в Грантовій угоді
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■ Доступ і захист прав інтелектуальної власності
■ Адекватні умови праці, завжди відповідно до національного законодавства й
інституційних правил

■ Адміністративна підтримка для управління юридичним і фінансовим аспектами
діяльності

■ Переносність гранту, що вможливлює та сприяє переданню гранту іншій УГ.
Основні зобов’язання (ГД):

■ Нагляд за науково-технічним виконанням діяльності
■ Відповідальність занаукову звітність і внесок у фінансову звітність
■ Зобов’язання щодо часових витрат на виконання діяльності (див. нижче пункт 5
про «зобов’язання ГД щодо часових витрат»)

■ Застосування звичної практики управління УГ (зокрема, щодо способу організації
роботи, приміщень, де її проводять, і способу її контролю)

■ Негайне повідомлення УГ про будь-які події або обставини, які можуть вплинути на
виконання цієї Грантової угоди

■ Забезпечення прозорості фінансування ЄС
■ Відстоювання прав інтелектуальної власності бенефіціарів
Це зобов’язання не обмежується дотриманням прав інтелектуальної власності (ПІВ)
установи, що приймає. ГД повинен активно повідомляти про це, якщо йому стане відомо
про якісь порушення.
Приклад: ГД читає наукову статтю й виявляє порушення прав інтелектуальної
власності щодо проєкту установи-господаря. Він зобов’язаний повідомити про це
установу-господаря.

■ Дотримання конфіденційності.
Доступний шаблон для типової додаткової угоди. (Надана модель не є обов’язковою;
бенефіціари можуть використовувати інші положення за умови, що вони приносять користь
дослідницькій діяльності й не суперечать Грантовій угоді. Наприклад, положення, що
визначають домовленості між УГ і ГД, які повинні вможливити першому виконувати його
зобов’язання за Грантовою угодою щодо прав інтелектуальної власності — див. статтю 16).

5.

Зобов’язання щодо часових витрат ГД

УГ має переконатися, що ГД приділяє достатню кількість часу й присутності протягом усього
проєкту, щоб гарантувати його належне виконання.
УГ має переконатися, що ГД виконує мінімальні вимоги, викладені в Додатку 1, щодо робочого
часу на діяльність і робочого часу в державі — члені ЄС або асоційованій з ГЄ країні.
Два зобов’язання щодо часових витрат такі:

-

% робочого часу, який ГД повинен відпрацювати над діяльністю
% робочого часу, який ГД повинен відпрацювати в державі — члені ЄС або асоційованій
з ГЄ країні.

З ціллю оперативного використання ці дві відсоткові величини мають слід перерахувати на
робочі дні, тобто:

-

мінімальна кількість днів, протягом яких ГД має працювати над виконанням діяльності

-

мінімальна кількість днів, протягом яких ГД має працювати в державі — члені ЄС або
асоційованій з ГЄ країні упродовж виконання діяльності.

Розрахунок слід проводити так:
Крок 1 — Для кожного року діяльності відсотки зобов’язань ГД застосовуються до 215
фіксованих річних днів.
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215 фіксованих річних днів виступають як межа: вони застосовуються, навіть
якщо ГД працює загалом більше днів (тобто має інші паралельні робочі місця, діяльність
позаштатного працівника або зобов’язання, пов’язані з роботою, або працює більше
днів над діяльністю). У цьому разі часові зобов’язання обмежуються 100%, а дні
розраховуються на 215 фіксованих річних днів).
Навпаки, якщо ГД працює загалом менше, ніж 215 фіксованих річних днів, часові
зобов’язання буде пропорційно зменшено (наприклад, у випадках роботи на умовах
неповного робочого дня, декретної відпустки, лікарняного тощо).
Загальний обсяг роботи ГД визначається шляхом підсумовування всіх днів його
оплачуваної роботи, зокрема за підрядами з іншими організаціями, ніж установагосподар.
Приклад: Відсоток присвяти ГД діяльності ЄДР становить 50 %. ГД працює 129
річних днів в установі-господарі й має інший контракт з іншою організацією на 35
днів протягом року. Загалом робочі дні ГД складають 164 дні (129 + 35). Оскільки
ця сума менша, ніж 215 фіксованих річних днів, зобов’язання щодо часових витрат
становитимуть: 164 × 50 % = 82 дні
Крок 2 — Підведіть підсумки за кожен рік кроку 1, щоб отримати загальну кількість днів
упродовж виконання діяльності.
Відсоткові величини повинні бути досягнуті за загальний час виконання діяльності (НЕ щорічно
або за звітний період).
Часові зобов’язання ГД повинні бути виконані навіть у тому разі, якщо для нього не стягують з
бюджету проєкту витрати на персонал.

6.

Передання ГУ (переносність)

Переносність означає, що ГД мають право подати запит на переведення свого гранту до нової
УГ за умови, що цілі діяльності залишаються досяжними, і якщо нова установа-господар
відповідає критеріям прийнятності відповідної Робочої програми ЄДР. Таке право на переносність
дозволяє ГД вимагати передання всього гранту або його частини, і це стосується як
монобенефіціарних грантів, так і грантів з кількома бенефіціарами.
Якщо ГД переходить до іншої УГ (у державі — члені ЄС або асоційованій з ГЄ країні), Грантову
угоду можна перенести до нової УГ. Однак, якщо ГД повністю переходить до установи, створеної
в неасоційованій третій країні, Грантову угоду може бути припинено (див. статтю 32). Відповідно
до чинної робочої програми ЄДР до синергетичних грантів можуть застосовуватися винятки.
Гранти ЄДР можуть бути передані новій установі-господарю («новому бенефіціару») у будь-який
час упродовж виконання діяльності.
Передання — Права та обов’язки, передбачені ГУ, передаються від колишньої установигосподаря до нової установи-господаря без проходження через припинення (стаття 32) або
додавання нового бенефіціара (стаття 40).
Передання без офіційних поправок недійсні й можуть призвести до розірвання Грантової угоди.
Колишня установа-господар залишається повністю відповідальною доти, доки орган, що надає
грант, не схвалить поправку.
Передання може ґрунтуватися на будь-якій підставі, яка є вигідною для ГД і не впливає на
досягнення цілей діяльності.
Колишня установа-господар («колишній бенефіціар») може заперечувати проти передання,
лише якщо воно не дозволено національним законодавством. Однак вона може узгодити умови
передання (включно з переданням членів команди, права інтелектуальної власності та
обладнання) з новою установою-господарем, зважаючи на плани ГД.
Порядок
ГД слід спочатку зв’язатися з установою-господарем, яка підписала Грантову угоду (тобто з
колишньою установою-господарем).
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Рекомендація: Бенефіціари й ГД повинні вести облік процесу консультацій та ухвалення
рішень щодо кожного випадку переносності.
Колишня установа-господар повинна подати органу, що надає грант, запит на внесення
поправки.
Дату передання повинно бути зазначено в запиті на внесення поправки. Якщо нова установагосподар приєднується до діяльності, дата передання має бути такою самою, як і дата
приєднання. Дати, що мають зворотну силу, можуть прийняти лише у виняткових випадках,
якщо це належним чином обґрунтовано.
Періоди фінансової звітності можуть бути задаптовані відповідно до дати перенесення. Періоди
наукової звітності зазвичай залишаються незмінними (оскільки передання зазвичай не впливає
на наукове виконання діяльності).
Для отримання додаткової інформації про поправку (перелік пунктів щодо типів поправок,
супровідні документи та інформація про те, як можна поєднати типи поправок) див.
Керівництво щодо типів поправок і супровідних документів.
Виконання
Протягом 60 днів з дати передання чи з дати підписання поправки, залежно від того, яка з них
є останньою, УГ має подати:

-

фінансовий звіт до органу, що надає грант (за відкритий період до передання)

-

звіт про розподіл виплат (лише в разі Грантової угоди з кількома бенефіціарами)

-

якщо витрати досягають порогового значення, визначеного в Грантовій угоді (див.
статтю 24 та Опис, пункт 4.3), сертифікат фінансової звітності (СФЗ) (навіть якщо це
не останній звітний період).

Ці документи використовуватимуться для розрахунку проміжного платежу, належного
колишньому бенефіціару. Крім того, орган, що надає грант, доручить колишній установігосподарю передати залишок попереднього фінансування новій установі-господарю.
Якщо ГД наполягатиме, орган, який надає грант, може вимагати від колишньої установигосподаря передання обладнання, яке було придбано та використано виключно для
діяльності.
Колишня установа-господар може заперечувати проти цього, лише якщо це не дозволено
національним законодавством. Однак вона може узгодити умови передання з новою установоюгосподарем, зважаючи на плани ГД.
Отже, нова установа-господар повинна докласти максимум зусиль, щоб придбати обладнання,
повністю використовуване для проєкту. Якщо це буде зроблено, вона зможе задекларувати
витрати на це придбання (і будь-які інші пов’язані з цим витрати, тобто демонтаж, передання та
встановлення), якщо вони відповідають умовам прийнятності, викладеним у статті 6.Зокрема,
ціна придбання не повинна перевищувати чисту облікову вартість обладнання в колишній
установі-господарі (тобто початкова вартість фонду мінус амортизація, понесена до передання).
Конкретні випадки (ЄДР):
ГД, зайнятий третьою стороною — ГД може бути найнятий не УГ, а третьою стороною (з
держави — члена ЄС або асоційованої з ГЄ країни), тобто:

-

третьою стороною, яка надає ГД як внесок у натуральній формі, або

-

афілійованою організацією

Це має бути конкретно обґрунтовано в заявці (або в запиті на внесення поправок) і включено в
Додаток 1.
У цьому разі ГД, УГ і третя сторона, на яку працює ГД, мають підписати додаткову угоду.
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ГД у відставці — ГД може бути у відставці.У цьому разі між ГД та УГ усе ще повинні існувати
відносини «залучення», порівнянні з трудовими відносинами, що гарантує, що ГД матиме
наукову незалежність і потрібні права для нагляду за дослідженням та командою й
дотримуватиметься прав та зобов’язань, визначених у Грантовій угоді.
ГД — працівник третьої сторони — ГД, установа-господар і третя сторона мають підписати
додаткову угоду.
Кілька ГД — Щодо синергетичних грантів ЄДР (тобто грантів на передові дослідження ЄДР з
кількома ГД), кожна УГ повинна укласти додаткову угоду з головним(и) дослідником(ами),
якого(их) вона залучає.
ГД з правом підписувати ДУ як представник УГ — Якщо ГД має право підписувати додаткову
угоду від імені УГ (через свою посаду в установі), ДУ має підписувати інша особа, уповноважена
установою.ГД НЕ може підписувати власну додаткову угоду для обох сторін.
Переносимість гранту — Якщо ГУ передають іншій УГ, слід підписати нову ДУ з новим ГД.Нова
ДУ повинна набути чинності з дати передання гранту (або раніше). До Грантової угоди не можна
вносити поправки до того, як нову ДУ буде представлено органу, що надає грант.
Витрати на підбір персоналу — УГ має гарантувати наукову незалежність ГД для відбору
інших членів команди.Отже, для діяльності ЄДР витрати на підбір персоналу, якщо вони чітко
стосуються діяльності, визнаються «іншими прямими витратами», навіть для невдалих
кандидатів (оскільки наймання є частиною діяльності таких заходів).
Придбання наукових публікацій — УГ має надавати ГД науково-дослідну допомогу щодо
будь-якого обладнання, продукції чи послуг, потрібних для проведення дослідження.Отже,
витрати, пов’язані з придбанням наукових публікацій (наприклад, книги, рукописи, статті,
цифрові копії тощо) можуть бути прийнятними, якщо буде продемонстровано їхній безпосередній
зв’язок з діяльністю і їхню необхідність для її проведення.
Витрати на «придбання навчання» — УГ має підтримувати ГД і надавати йому
адміністративну допомогу.ОДНАК, якщо УГ наймає когось на заміну для виконання деяких
обов’язків ГД, які не пов’язані з грантом ЄДР (наприклад, навчання), ці витрати НЕ є
прийнятними.
Кілька ГД— У синергетичних грантах ЄДР (тобто грантах на передові дослідження ЄДР з
кількома ГД) кожен ГД має право передавати свою частину діяльності.Вони повинні інформувати
й консультуватися з іншими ГД, щоб переконатися, що цілей діяльності все ще можна досягти.
Бенефіціаром залишається колишня установа-господар — Якщо певні члени команди (або
обладнання) залишаються в колишній установі-господарі, а ГД переходить до нової установигосподаря, Грантова угода передається та змінюється на Грантову угоду з кількома
бенефіціарами (дозволяючи як колишній установі-господарю, так і новій установі-господарю
брати участь у гранті).Колишня установа-господар залишається бенефіціаром, а організація, яка
приймає та залучає ГД, є новою установою-господарем. Якщо колишня установа-господар
залишається лише протягом обмеженого часу (наприклад, для забезпечення безперебійного
передання), її можна припинити на пізнішому етапі шляхом припинення роботи партнера (див.
статтю 32).
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Гранти ЄРІ ГЄ
[ВАРІАНТ для грантів ЄРІ ГЄ: Конкретні правила щодо діяльності ЄРІ
Уся діяльність ЄРІ (проєкти ЄРІ «Координаційне дослідження», «Перехід» і «Акселератор»)
підпадає під умови запиту на подання заявок. Ними активно управлятиме орган, що надає
грант, і призначений ним керівник програм ЄРІ. Під час їх реалізації бенефіціари повинні
тісно співпрацювати й виконувати їхні вказівки та своєчасно, з готовністю й конструктивно
надавати запитувану інформацію та дані. Спілкування між керівниками програм ЄРІ й
бенефіціарами має відбуватися через «Маркетплейс ЄРІ».
Виконуючи діяльність ЄРІ, бенефіціари визнають і погоджуються з тим, що вони повинні
відвідувати регулярні (зазвичай шестимісячні) зустрічі, якщо їх організовує орган, що надає
грант.
Крім того, бенефіціари повинні подавати органу, що надає грант, регулярні дані й
інформацію про виконання діяльності (зазвичай що три місяці), якщо останній цього
вимагатиме, і робити це через «Маркетплейс ЄРІ».
Бенефіціари визнають і погоджуються, що діяльність ЄРІ є частиною (одного або кількох)
портфоліо ЄРІ, якими управляють орган, що надає грант, і керівники програм ЄРІ, і тому ця
діяльність має відповідати таким конкретним умовам, пов’язаним з портфоліо:

-

-

орган, що надає грант, може:

-

перемістити діяльність в інше портфоліо ЄРІ або додати додаткові портфоліо ЄРІ
під час виконання діяльності — за 30 днів до попереднього повідомлення через
«Маркетплейс ЄРІ»

-

коригування: змінити цілі й дорожню карту портфоліо ЄРІ «Виклик» під час
виконання діяльності та, за потреби, вимагати коригування заходів, етапів чи
результатів діяльності (поправка; див. статтю 39)

-

для діяльності на основі викликів проєкту ЄРІ «Координаційне дослідження»:
тимчасово зупинити або припинити діяльність, якщо немає угоди про
коригування, потрібної для забезпечення відповідності цілям або дорожній карті
портфоліо викликів, для яких вибрано діяльність (див. статті 31.2 та 32.3)

програмний менеджер може:

-

надсилати запит на участь у діяльності з портфоліо ЄРІ (наприклад,
конференціях, семінарах, зустрічах, пов’язаних з портфоліо ЄРІ, або мережевих
зустрічах, заходах з обміну досвідом і даними та заходах проєкту «Послуги ЄРІ
з прискорення бізнесу» тощо)

-

пропонувати або приймати організацію додаткової діяльності з портфоліо ЄРІ
(для проєкту «Координаційне дослідження»: можливість додаткового
фінансування до 50 000 євро для покриття відповідних витрат).

Бенефіціари повинні виконувати додаткові зобов’язання щодо прав інтелектуальної
власності, розповсюдження та використання, викладені в умовах запиту на подання заявок,
зокрема:

-

використовувати платформу «Маркетплейс ЄРІ» для обміну інформацією про
результати (включно з попередніми висновками) і діяльність з портфоліо відповідно
до положень та умов цієї платформи

-

уточнювати всі питання інтелектуальної власності до підписання гранту й
висвітлювати їх у договорі про консорціум (включно з правом власності та
співвласності на результати, внутрішніми процесами затвердження консорціуму для
розповсюдження
результатів,
уже
наявними
технологіями,
відповідними
ліцензійними угодами для інформації та знань тощо) і, за запитом, надавати копію
органу, який надає грант

-

надавати оновлення плану використання й розповсюдження результатів та
інформацію про розповсюджувальну чи використальну діяльність, якщо цього
вимагатиме орган, що надає грант, і протягом чотирьох років після закінчення
діяльності

-

у разі непрямого використання результатів: надавати пріоритет суб’єктам,
зареєстрованим у державі-члені або країні, асоційованій з «Горизонтом Європа»,
для використання результатів
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для бенефіціарів, які є некомерційними юридичними особами в межах проєктів ЄРІ
«Координаційне дослідження» або «Перехід»: винахідникам ЄРІ надають необмежені права
доступу для цілей використання за таких умов:

-

права доступу надаються на безоплатній основі, якщо тільки бенефіціар не надасть
підтримку винахіднику ЄРІ для використання результатів (у цьому разі роялті можна
розподілити на взаємовигідних умовах, за умови, що це не перешкоджатиме
винахіднику ЄРІ використовувати результати)

-

винахідник ЄРІ повинен своєчасно повідомляти бенефіціара про будь-яку
заплановану використальну діяльність і доповідати йому про процес її виконання

-

якщо бенефіціар вважає, що використальна діяльність може негативно вплинути на
його власну використальну діяльність (як зазначено в плані використання й
розповсюдження), він може звернутися до органу, що надає грант, з проханням
тимчасово зупинити права доступу винахідника ЄРІ

дотримуватися обмежень розповсюдження, установлених органом, що надає грант, у плані
використання й розповсюдження результатів (якщо такі є), а саме:

-

попереднього захисту

-

одночасного необмеженого розповсюдження через «Маркетплейс ЄРІ»

-

для результатів, які відповідають вимогам проєктів ЄРІ «Перехід» або «Послуги ЄРІ
з прискорення бізнесу»: попередня оцінка інноваційного потенціалу

дозволити органу, що надає грант, також розповсюджувати та сприяти використанню
результатів, якщо їх уже було оприлюднено бенефіціаром (або за його згодою) або якщо,
попри всі його зусилля, жодного використання не відбулося, не було знайдено жодної
зацікавленої сторони для використання результатів через Платформу результатів
«Горизонт» і бенефіціар не може продемонструвати альтернативну можливість
використання.

Додатково до зобов’язань, викладених у статті 17, комунікаційна й розповсюджувальна діяльність,
а також інфраструктура, обладнання або основні результати, що фінансуються за рахунок проєктів
ЄРІ, повинні також мати такий спеціальний логотип:

Європейська
рада
з інновацій
Виконуючи діяльність у межах проєкту ЄРІ «Акселератор», бенефіціари повинні дотримуватися
таких додаткових зобов’язань:

-

інвестиційний компонент: виконання діяльності залежить від схвалення інвестиційного
компоненту Фондом ЄРІ і його інтеграції в Угоду (поправка щодо додавання інвестиційного
складника до Опису, пункт 1, і статей 1 та 3, адаптації опису діяльності в Додатку 1 та
додавання інвестиційної угоди як Додатка 6); якщо з Фондом ЄРІ не вдається досягти
угоди щодо інвестицій, діяльність можна припинити

-

упровадження, моніторинг і звітність:
-

компоненти гранту та інвестицій будуть взаємопов’язані, ними управлятимуть і
контролюватимуть разом та в тісній координації з Фондом ЄРІ, зокрема:
-

інформація, дані й документи, що стосуються обох компонентів (включно зі
службовою інформацією в значенні статті 13), розглядаються як інформація,
дані та документи діяльності, ними можуть обмінюватися орган, що надає
грант, і Фонд ЄРІ, і на них покладається керівництво обома компонентами
(за потреби)
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-

інвестиційну угоду, підписану Фондом ЄРІ, буде додано до Угоди, і вона стане
її невіддільною частиною (Додаток 6)

-

права та зобов’язання за інвестиційною угодою можуть здійснювати й
застосовувати як орган, що надає грант, так і Фонд ЄРІ, взаємозамінно

-

питання щодо будь-якого компонента можуть вплинути на інший компонент і
призвести до тимчасового зупинення або припинення всієї діяльності
(включно з інвестиційним виходом)

переорієнтація: сторони (бенефіціар або орган, що надає грант) можуть вимагати
поправки (див. статтю 39), щоб переорієнтувати діяльність (включно з її цілями або
істотними змінами, що впливають на цілі), якщо цього вимагає зміна обставин та за
умови, що діяльність залишається прийнятною відповідно до запиту на подання
заявок, для якого її вибрали, і не втрачає своєї актуальності

-

зустрічі з моніторингу й оцінювання прогресу:

-

відбудеться щонайменше одна проміжна зустріч з моніторингу прогресу й
підсумкова зустріч на завершення діяльності перед поданням остаточного
звіту

-

орган, що надає грант, представлятимуть керівники проєктів ЄРІ та керівники
програм ЄРІ, і їм можуть надавати допомогу інші представники Комісії,
представники Фонду ЄРІ або незалежні зовнішні експерти; якщо незалежні
зовнішні експерти використовуються як рецензенти, бенефіціари будуть
поінформовані й матимуть право заперечувати на підставі комерційної
конфіденційності або конфлікту інтересів

-

якщо зустріч з моніторингу прогресу підтвердить підстави для тимчасового
зупинення або припинення діяльності, повідомлення про протокол зустрічі
(висновки зустрічі з моніторингу прогресу) слугуватиме попереднім
інформаційним листом зі скороченим строком подання зауважень (15 днів
після отримання протоколу зустрічі)

-

остаточний звіт оцінюватимуть незалежні сторонні рецензенти (див. статтю
25.1.2)

ПІВ, розповсюдження та використання:
-

Застосовуватимуться
зобов’язання
щодо
прав
інтелектуальної власності,
розповсюдження та використання, викладені в інвестиційній угоді Фонду ЄРІ (див.
Додаток 6); тому положення, викладені в Додатку 5, застосовуватимуть лише до
укладення інвестиційної угоди Фонду ЄРІ або якщо Угоду буде припинено
достроково.]
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Діяльність СІЗ ЄІТ ГЄ

[ВАРІАНТ для діяльності СІЗ ЄІТ ГЄ: Конкретні правила щодо діяльності СІЗ ЄІТ
Діяльність СІЗ ЄІТ слід виконувати відповідно до Угоди про партнерство СІЗ ЄІТ, зокрема стосовно
Стратегічної програми СІЗ, європейської доданої вартості й принципів належного управління,
відкритості та прозорості.
Додатково до зобов’язань, викладених у статті 17, комунікаційна й розповсюджувальна діяльність,
а також інфраструктура, обладнання або основні результати, що фінансуються за рахунок гранту,
повинні також мати такий спеціальний логотип СІЗ:

і наступний текст:
«СІЗ [назва] підтримується Європейським інститутом інновацій і технологій (ЄІТ), органом
Європейського Союзу».
Здійснюючи фінансову підтримку третіх сторін під час виконання діяльності СІЗ ЄІТ, бенефіціари
повинні дотримуватися таких умов:

-

уникати будь-якого конфлікту інтересів і дотримуватися
недискримінації та поміркованого фінансового управління

принципів

прозорості,

-

щодо видів діяльності та категорій осіб, яких підтримуватимуть: чітко визначити
реципієнтів, які можуть подати заявку на фінансування

-

щодо процедури відбору й критеріїв:

-

широко публікувати відкриті запити (зокрема на Порталі фінансування та тендерів,
вебсайті ЄІТ і вебсайтах бенефіціарів)

-

тримати ці запити відкритими принаймні два місяці

-

інформувати реципієнтів про оновлення запитів (якщо такі є) і результати запитів
(список вибраних проєктів, суми та імена вибраних реципієнтів)

-

оцінювати заявки:

-

відповідно до таких заздалегідь визначених критеріїв присудження, описаних у
документі запиту на подання заявок: (a) Досконалість (b) Вплив (c) Якість та
ефективність виконання та (d) Стратегічна відповідність портфоліо СІЗ і
відповідність принципам фінансової стійкості та інтеграції трикутника знань, а
для проєктів з кількома бенефіціарами (e) Виміру ЄС (консорціуми
загальноєвропейського масштабу, що охоплюють щонайменше дві незалежні
організації з двох різних прийнятних країн)

-

на основі попередньо встановленої сітки оцінювання, оголошеної в документі запиту
на подання заявок, яка охоплює порогові значення проходження для окремих
критеріїв присудження

-

зазвичай за сприяння принаймні трьох незалежних зовнішніх експертів

-

відбирати заявки на основі результатів оцінювання й порогів проходження

-

дозволити, щоб процедуру відбору вів незалежний експерт-спостерігач, який повинен
скласти звіт

-

надавати реципієнтам процедуру подання скарг
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інші умови:

-

забезпечити дотримання принципів фінансової стійкості СІЗ, зазначених у
Стратегічній програмі інновацій ЄІТ та запрошенні від ЄІТ щодо подання бізнесплану

-

гарантувати перенесення правил прийнятності (стаття 6) в угоди, укладені з
реципієнтами допомоги на суму понад 60 000 євро, і наявність механізмів
фінансового контролю та аудиторських перевірок

-

забезпечити дотримання кінцевими реципієнтами правил щодо ПІВ (стаття 16) і
правил щодо комунікації, розповсюдження та видимості (стаття 17)

-

-

забезпечити такі стандарти моніторингу й звітності реципієнтів:

-

систематичний моніторинг та огляд підтримуваних проєктів (наприклад,
управління персоналом, закупівлі, фінансовий менеджмент, контроль якості,
розподіл і надання підтримки кінцевим реципієнтам тощо) у форматі та
термінах, визначених органом, що надає грант

-

ефективний і надійний моніторинг та звітність про підтримувані проєкти
(включно з інформацією про показники, межі впливу ЄІТ, прогрес у сфері
фінансової стійкості, партнерство з СІЗ, законність і регулярність заявлених
видатків тощо), у форматі та термінах, визначених органом, що надає грант

-

положення про переорієнтацію або припинення проєктів, що не мають успіху
(зі стандартними пунктами ухвалення рішень «продовжувати / не
продовжувати», включно з платіжною системою, пов’язаною з досягненнями
етапів), а для припиненої діяльності — щоквартальну інформацію органу, що
надає грант

механізм оцінювання високопотенційних результатів проєкту й прискорення
отримання ними подальших інвестицій та швидкого розвитку

-

подавати органу, що надає грант, наступне:

-

принаймні за 30 днів до передбачуваної дати публікації: інформацію про запит
на подання заявок і його контент

-

-

-

наприкінці оцінювання:

-

рейтингові списки видів діяльності

звіт незалежних спостерігачів про оцінювання (якщо є)

-

наприкінці відбору:

-

огляд бюджету й фінансування

-

інформацію про проєкти, відібрані для фінансування, включно з даними
про учасників і тезами заявок у форматі, визначеному органом, що надає
грант

наприкінці діяльності:

-

огляд оновленого бюджету й фінансування

-

інформацію про фінансовані проєкти, включно з даними про учасників і
оглядом результатів у форматі, визначеному органом, що надає грант.

Якщо фінансову підтримку здійснюють через партнера, бенефіціари повинні:

-

забезпечувати дотримання партнером тих самих правил, стандартів і процедур для
реалізації фінансової підтримки

-

упроваджувати ефективні заходи моніторингу й нагляду щодо партнера, які
охоплюють усі аспекти, що стосуються діяльності

-

забезпечувати ефективну й надійну звітність партнера, що охоплює здійснену
діяльність, інформацію про показники, а також законність і регулярність заявлених
витрат

-

гарантувати, щоб партнер дбав про можливість для органів, зазначених у статті 25
(наприклад, органу, що надає грант, ОЛАФ, Європейської рахункової палати (ЄРП)
тощо), реалізувати їхні права також щодо кінцевих реципієнтів./
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