
 

 

Draft Agenda/ Проект програми 

Cluster Seminar for Erasmus+ CBHE project teams: 

Best Practice and Challenges for Projects Implementation and Grant Management 

(Content and Grant Funds) 

20 September 2018 р. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

60, Volodymyrska str. (2nd floor), Kyiv 

(close to Metro stations: Universytet; L’va Tolstogo) 

Objectives: to accumulate and disseminate available outcomes of the projects, best practices – for further dissemination and inter-
project cooperation, challenges – for recommendations to the national authorities to ensure effective project implementation and 
grant management; to prepare the HEIs to final reporting and supporting docs preparation to avoid penalties; audit and ex-post 
audit recommendations.  
Moderated by Svitlana SHYTIKOVA, NEO-Ukraine. 

 

9.00 Registration 

9.30-10.00 
Welcome and Introduction / Привітання учасників і вступне слово 

 EU Delegation to Ukraine/ Представництво ЄС в Україні 

 Ministry of Education and Sciences of Ukraine/ Міністерство освіти і науки України 

 Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 

10.00-11.40 
UA HEIs presentations on project outcomes, the challenges and best practice on project outcomes 
development and grant management / Презентація проектними командами (1 конкурс 2015 
р.) результатів проектів, кращих практик і викликів щодо управління коштами гранту та 
досягнення результатів проекту  

(10 CBHE projects case studies – 10 min. each – 3 slides: 1 – title, objectives, partnership as a cover; 2 – for 
content results with link to access; 3 –  for grant management, success or/and challenge / (10 хв. – 3 слайда: 
1-назва, завдання, партнерство; 2 – змістовні результати з посиланням на доступ до них; 3 – кращі 
практики та/або виклики щодо управління коштами). 

Список і час у Додатку 1/ See Annex 1. (page 2) 

11.40-12.00 Coffee-break / Перерва на каву – Networking 

12.00-12.40 
EACEA presentation on key checklist points for implementation and reporting based on Erasmus+ 
Programme rules to avoid penalties (content, funds management). Audit and ex-post audit 
recommendations / Презентація ЕАСЕА щодо ключових рекомендацій впровадження та 
звітування за проектом на основі правил ЄС та запобігання штрафних санкцій. Проведення 
аудиту та пост-аудиту 

12.40-13.00 Questions and Answers / Запитання і відповіді 

13.00-13.30 
NEO-Ukraine presentation on key check list for projects implementation and reporting’s based on 
national policies and UA legislation – content (Law on Higher Education, Bologna Process Principles) 
/ Презентація НЕО в Україні щодо звітування за результатами проекту відповідно до 
національної політики та законодавства – змістовна частина (Закон України «Про вищу освіту», 
Положення та інструменти Болонського процесу тощо) 

13.30-14.30 Coffee break, lunch/ Перерва на каву, обід – Networking 

14.30-15.00 
Cooperation with the Ministry of Education and Science of Ukraine/ Співпраця з Міністерством 
освіти і науки України 



 

15.00-15.30 Questions and Answers / Запитання і відповіді 

15.30-16.00 
NEO-Ukraine presentation on key checklist for projects implementation and reporting’s’ based on 
UA legislation – grant management / Презентація НЕО в Україні щодо звітування за 
результатами проекту відповідно до національного законодавства – управління коштами 
гранту 

16.00-16.30 Questions and Answers / Запитання і відповіді 

16.30-17.00 Findings and conclusions – Networking / Підведення підсумків, вироблення рекомендацій 

17.00-18.00 
Individual consultations (for high risks projects, if requested beforehand) – Networking / 
Індивідуальні консультації за попереднім зверненням проектних команд 

Languages: English and Ukrainian (translation to be provided). 

 

Annex 1. /Додаток 1 

Projects for 2015-2018 / Проекти 2015-2018 – 1 конкурс* 
Timing / 

Час 

1. 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP - FABLAB-Development of a network infrastructure for 
youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms / Створення мережі та 
інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів 

10:00 

2. 561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP-TAME-Training Against Medical Error / Навчання на 
медичних помилках 

10:10 

3. 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP-MASTIS-Establishing Modern Master-level Studies in 
Information Systems / Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем 

10:20 

4. 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP-AESOP-Advocacy Establishment for Students through 
Ombudsman Position / Створення інституту омбудсмена по правам студентів 

10:30 

5. 561726-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP-BIHSENA-Bridging Innovations, Health and Societies: 
Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas / Поєднання інновацій, 
здоров’я і суспільств: освітній розвиток потенціалу в сусідніх регіонах Східної Європи 

10:40 

6. 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game 
industry in Ukraine / Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері гральної 
індустрії в Україні 

10:50 

7. 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP-WaterH-Harmonising water related graduate education 
/ Розвиток ступеневої освіти за напрямом очищення води 

11:00 

8. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP-GeSt-Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy 
and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions / Гендерні студії: крок до 
демократії та миру в сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями 

11:10 

9. 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP-ECOIMPA-Adaptive learning environment for 
competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate / Адаптивне 
навчальне середовище для забезпечення компетентностей в галузі впливу місцевих погодних 
умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум 

11:20 

10. 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE-Quality assurance system in Ukraine: 
development on the base of ENQA standards and guidelines / Система забезпечення якості в 
Україні: розвиток на основі стандартів і правил ENQA 

11:30 

*2, 3, 4 Calls projects are invited to participate and learn best practices/inter-project cooperation, documentations 
for reporting to submit info in writing as requested in the letters to Rectors / Проекти 2, 3, 4 конкурсів 
запрошуються до участі та подання інформації відповідно до листів надісланих керівникам ЗВО-партнерів 
для вивчення досвіду та необхідної документації для звітування і міжпроектної співпраці.  


