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87 countries throughout the world 
more than 1000 universities 
offering Jean Monnet courses as 
part of their curricula

Over 5200 projects in the 
field of European integration 
studies.
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 Укладання грантової угоди

 Реєстрація проекту в МЕРТ України

 Впровадження проекту

 Внесення змін (при необхідності)

 Звітність: на національному та 

міжнародному рівнях

 Фінансові питання

 Аудит

 Комунікація та поширення результатів 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html



 Лист-повідомлення про результати відбору

 Запит додаткової інформації фінансовими 
службами (у разі потреби)

 Текст грантової угоди надіслано 
уповноваженій особі та координатору

 Підписання двох екземплярів 
уповноваженою особою

 Зустрічне підписання уповноваженою 
особою ЕАСЕА

 Особливості комунікації 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html



 Повернення грантової угоди до інституції-
бенефіцара за підписами обох сторін 
(комунікація з ЕАСЕА)

 Процедури реєстрації проекту в МЕРТ 
України

 Отримання першої частини коштів гранту 
(комунікація з банком)

 Повідомлення про підтвердження 

 З 1 вересня 2018 р. чинний період початку 
діяльності проекту (підписання грантової 
угоди)

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html



 Зразки необхідних документів на сайті 
Національного Еразмус+ офісу

 Підготовка документів і комунікація з МОН 
України та Національним Еразмус+ офісом

 Ознайомлення з умовами грантової угоди

 Співпраця з керівництвом, фінансовим 
підрозділом та формування внутрішнього 
кошторису проекту

 Співпраця з банком

 Отримання першого траншу

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html


 Erasmus+ Programme Guide –

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2019_en

 Grant Agreement – грантова угода проекту

 Jean Monnet Project Handbook 2014 & 2015 –

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm-

handbook_2014_and_2015.doc.pdf

 E-Reports 1.1.0 User Guide –

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_2_0_0.p

df

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm-handbook_2014_and_2015.doc.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_2_0_0.pdf


 Заявка

 Грантова Угода 

 Керівництво  (Programme Guide)

 Інтернет Ресурси Програми

 Міжнародний відділ

 Колеги, які вже впроваджують проект

 Національний Еразмус+Офіс

 Виконавча Агенція ЕАСЕА

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Викладацька/дослідницька/інформативна 

діяльність про ЄС та Європейську Інтеграцію

 Простір для академічної творчості (added value)

 Ваша професійна якість

 Імідж університету

 Не є індивідуальним грантом – розвиток ЗВО і 

його внесок в популяризацію Європейських 

студій

 Не є інструментом для вирішення всіх проблем 

 Відповідальність перед суспільством та ЕАСЕА

www.erasmusplus.org.ua



 Інформування академічної спільноти, колег і студентів про старт 
проекту!

 Розміщення Лого Програми, інформації про проект на сайті ЗВО

 Дотримання візуальної презентації

 Відповідальність та підтримка керівництва

 Горизонтальна співпраця (міжнародний офіс, викладачі, 
бухгалтерія, ІТ підтримка)

 Аплікаційна форма – план імплементації (de jure – de facto)

 Зміни в проекті - комунікація з ЕАСЕА

 Створення робочої групи 

 Пакет документів (наказ щодо створення робочої групи та 
реалізації проекту, щорічний план виконання проекту, план 
моніторингу (внутрішній) та звітності

 План/стратегія забезпечення якості, візуалізації та стійкості 
результатів

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Кошторис проекту згідно плану в рамках 

бюджету 

 Детальний  план реалізації, з витратами на 

заходи

 Хто і як його складає?

 Відмінності між калькуляцією гранту та 

кошторисом на реалізацію проекту

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Адміністрування проекту

 Підготовка методичних матеріалів

 Викладання модулю

 Проведення круглого столу/конференції

 Залучення закордонного лектора

 Стажування у закордонному ЗВО

 Підготовка публікації у міжнародному 

виданні

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор

_________________

«____»_________________ 20___ р.

КОШТОРИС ПРОЕКТУ

Розробка та викладання модулю «Зовнішня політика Європейського Союзу» за 

програмою Жана Моне 2017-2020 рр.

 Кошторис відповідає бюджету проекту, затвердженого Європейською комісією 

згідно Грантової Угоди – №.

 Виконання бюджету є предметом фінансової звітності перед Європейською 

комісією, внутрішнього та зовнішнього аудиту.

 Переміщення коштів між статтями не повинно перевищувати 10% від 

запланованих коштів статті, для якої призначається передача коштів, якщо це 

коригування не вплине на виконання дії.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



Вид діяльності за 

проектом

Члени 

робочої 

групи 

Оплата

Євро

Строк 

оплати

Сума, 

грн.

З/плата

1110

Нарахува

ння

1120

Відрядженн

я

1140

Адміністрування проекту, 

підготовка звітів , 

супровідних документів, 

інтернет сторінка.

Гордієнко 
60

кожного 

місяця

(з вересня 

по 

червень)

1928,6 -

Підготовка навчальної і 

робочої програм модулю;

навчально-методичних 

матеріалів

Шевченко 80
Вересень-

грудень
2571,5 -

Степаненко 60 1928,6 -

Гордієнко 20 642,9 -

Викладання модулю

(40 годин)

Шевченко
80

Лютий-

червень
2571,5 -

Степаненко 60 1928,6 -

Гордієнко 20 642,9 -

Стажування у 

закордонному ЗВО

(5 днів)

Шевченко

Степаненко

Гордієнк

(транспортні

витрати+денн

е утримання)

Жовтень 

2019

www.erasmusplus.org.ua



 Методична підготовка навчальної дисципліни

 Контактні години (лекції, семінари, майстерні)

 Круглі столи/конференції

 Підготовка навчально-методичного посібника

 Підготовка он-лайн курсів для вразливих груп

 Літні школи/Зимові інститути 

 Стажування у ЗВО-партнері

www.erasmusplus.org.ua



 У разі будь-яких відхилень від робочого плану 
(зміна заявленої команди проекту, часових 
рамок, заходів, заявлених у плані, тощо) 
необхідно інформувати Виконавче агентство з 
питань освіти, аудіовізуальних засобів і 
культури (ЕАСЕА)

 Впродовж усього періоду проекту зберігайте 
документи і матеріали, необхідні для стадії 
звітування. Також документи мають зберігатися 
протягом 5 років з дати офіційного завершення 
проекту.  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Запит про внесення змін до проекту 

подається у письмовому форматі

 Запит має бути підписаним уповноваженим 

представником інституції-бенефіціара

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Зміна координатора проекту чи 

уповноваженого представника – за 

допомогою електронного листування з 

ЕАСЕА

 Зміни в бюджеті, робочому плані, чинному 

періоді проекту, банківському рахункові – за 

допомогою обміну офіційними листами

 Зміни статусу, імені, адреси інституції –

безпосередньо на порталі учасників

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Звітність за змістом (технічний звіт):

- оцінювання впровадження проекту відповідно до 
робочого плану

- якісна оцінка результатів, поширення та впливу

- проміжний (після 1 року) та фінальний звіти 
(проекти тривалістю 3 роки)

 Витрати коштів (фінансовий звіт):

- перевірка правомірності заходів та витрат

- елементи, що використовуються при калькуляції 
гранту

- лише фінальний фінансовий звіт 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Офіційні шаблони – інструмент електронної 

звітності (на порталі учасників)

 Заповнення та подання звіту в електронному 

форматі

 Супроводжуючі документи

 Фінансовий звіт: за принципом фіксованої 

ставки/ відповідно до запланованих статей 

витрат (фінальний звіт)

 Кінцеві терміни звітності

 Оцінка, подальші заходи, зворотній зв’язок

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/beneficiaries-space_en



 Процес звітності вимагає для грантових 

проектів електронного подання звітів через 

інструменти Інтернету. Цей процес є 

однаковим для всіх типів звітів (проміжного 

та фінального).

Зайти на 
портал 

учасників

Обрати 
проект для 
звіту та тип 

звіту

Заповнити 
електронну 

форму 
звіту

Подати звіт

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



Для доступу до порталу учасників є обов'язковим:

 мати ЄС логін акаунт (European Commission's

Authentication Service - previous ECAS) та 

доступ до нього;

 мати призначену роль для проекту на 

порталі учасників. Як правило, це особа, 

зазначена в аплікаційній формі як 

координатор проекту (їй надається доступ 

до електронного звіту) 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Покрокова інструкція, як заповнити та подати 

електронні звіти міститься в спеціальному 

керівництві eReports 1.1.0 User Guide –

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_

2_0_0.pdf

 Разом з електронним звітом заповнюється та 

подається також декларація доброчесності 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_2_0_0.pdf


 Перевірка формальних вимог:

Прийняття (визнання)

Повністю

Із запитом про додаткову інформацію 
(призупинення)

Відхилення

Запит про поправлений звіт 
(призупинення)

 Оцінка та рішення щодо проплати (фінальні 
звіти) 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en



 Картки моніторингу (Відповідно до Порядку 
залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги(Постанова 
КМУ від від 15.02.2002 №153)

 Періоди звітності (кожних пів-року) 

 Картки моніторингу надсилаються в МОН України 

з копією до Національного Еразмус+ офісу в 

Україні http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-

proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-

monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-

potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html


 Застосовується до Центрів Жан Моне, мереж, 

підтримки асоціацій

 У формі відшкодування 80% допустимих витрат: 

допустимі прямі витрати, що відображають 

фактично понесені витрати, передбачені 

статтями витрат; непрямі витрати максимум до 

7% усіх допустимих прямих витрат 

 Базується на допустимих витратах, визначених 

загальними умовами грантової угоди

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en



Статті бюджету:

 Персонал

 Проїзд та проживання

 Обладнання (максимум до 10%)

 Субконтракти (максимум до 30%)

 Витрати на викладання

 Інші витрати

 Непрямі витрати (максимум до 7% усіх 

прямих витрат)

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Заповнений шаблон у Excel-форматі (на 

основі фінансової аплікаційної форми)

 Декларація доброчесності

 Підтверджуюча документація

 Звіт має бути підписаним уповноваженим 

представником інституції-бенефіціара

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Застосовується до модулів Жан Моне, Кафедр та 
Проектів

 Внесок до 75% допустимих витрат

 Обраховується на основі:
 - витрат на кількість годин викладання (для модулів і 

кафедр)

 - числа учасників на конференціях та заходах (для 
проектів)

 - додаткової  суми для фінансування додаткових заходів 
за проектом: 40%  для  модулів, 10%  для  кафедр

 Одноразової суми (€ 25,000), призначеної для 
фінансування додаткових заходів для Проектів

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Заповнений шаблон у Excel-форматі (на основі 
фінансової аплікаційної форми)

 Декларація доброчесності

 Підтверджуюча документація
 - підтвердження кількості годин викладання (для модулів, 

кафедр)

 - учасники конференцій, дні заходів (для проектів)

 Звіт має бути підписаним уповноваженим 
представником інституції-бенефіціара

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Супровідна (підтерджуюча) документація:

- всі підтверджуючі документи, що 

стосуються реалізації проекту (квитанції, чеки, 

квитки, посадкові квитки тощо)

 Оригінали документів

 Все має зберігатися протягом 5 років з 

моменту дати офіційного закриття проекту

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html



 Семінар з питань реалізації 

проектів та звітування для 

координаторів проектів 2018 року, 

м. Брюссель, 29.11.2018

 Beneficiary space:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/beneficiaries-space_en

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en


JEAN MONNET PROJECTS 

AT THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

Jean Monnet Project 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ: 

WESTERN UKRAINIAN RESEARCH CENTER IN EUROPEAN STUDIES 

(Jean Monnet Centre of Excellence



Назва проекту МЕТА ПРОЕКТУ 

Координатор – к.пол.н., доц. 
Роман Калитчак

553355-EPP-1-2014-1-UA-

EPPJMO MODULE  

«Субнаціональний вимір ЄС»

Запровадження курсу «Субнаціональний вимір ЄС» 

для студентів-магістрів спеціалізації «європейська 

інтеграція» із супроводжуючими заходами і 

академічними публікаціями 

Координатор – к.ю.н., доц. 
Оксана Головко-Гавришева

599469-EPP-1-2018-1-UA-

EPPJMO-СоЕ 

«Західноукраїнський 

дослідницький центр з 

європейських студій» 

Основною метою проекту є створення Західноукраїнського 

дослідницького центру з європейських студій у ЛНУ імені 

Івана Франка, який стане незалежною 

мультидисциплінарною освітньою і науковою платформою 

для академічного супроводу достосування українських 

суспільних, правових і підприємницьких практик до 

стандартів ЄС.

553310-EPP-1-2014-1-UA-

EPPJMO-MODULE«Літні курси 

з права і політики ЄС»

Головною метою проекту є створення постійних літніх 

курсів, присвячених правовій і політичній системі 

Європейського Союзу, які б відбувалися у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (Україна) із 

залученням університетів і вищих навчальних закладів з 

держав-членів Європейського Союзу і організацією 

навчального процесу відповідно до стандартів ЄС у сфері 

викладання і змістовного наповнення курсі

Координатор – к.е.н., доц. 
Василь Зеленко

575241-EPP-1-2016-1-UA-

EPPJMO-MODULE «Економіка 

у європейській інтеграції: 

внутрішні виклики та 

зовнішній вимір».

Мета проекту - запровадити нову спеціалізовану 

дисципліну для магістрів «Економіка у європейській 

інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір», 

додаткові науково-практичні заходи, диспути і 

заключна конференція.



 Співпраця з університетськими службами: 
замкнене коло – цикл новітніх змін в управлінні 
проектами?- положення про управління 
міжнародними проектами у ЗВО – для чого це?

 Державна реєстрація проекту – треба? 
 Робота із стейкхолдерами проекту – а треба?
 Соціальні медіа 

І саме основне:
Ваш проект може мати одного головного виконавця, але

з Вами завжди будуть поруч ті люди, які Вам
допомагатимуть у його реалізації…. А відтак
комунікація – наше усе



 Україна-найактивніший аплікант країн 
Східного Партнерства

 Україна – найактивніший аплікант серед країн Східного партнерства

www.erasmusplus.org.ua



 Інституціоналізація проектів (отримання 

гранту на рахунок університету, 

стейкхолдери проекту, ризики з 

імплементації проекту, які не 

враховуються при підготовці проекту)

 Безпосередньо робота з проектом згідно 

плану роботи

 Якість заходів, результатів та ‘продуктів’

проекту

www.erasmusplus.org.ua



 Вплив, візуалізація та розповсюдження 

результатів проекту – активності, які потребують 

покращення і це стосується майже всіх проектів 

(сайт МОН України, НЕО України).

 G.2. Dissemination and exploitation strategy

How will exploitation activities ensure optimal use 

of the results in terms of teaching activities and/or 

research and debating outputs both within and 

outside the host institution? To what extent have 

open educational resources been used to reach a 

wider public? (limit 3000 characters).

www.erasmusplus.org.ua









 Інформування про проект (сайт закладу, МОН України, 

europristir etc.)

 Флайєри, брошури, буклети

 Преса, Вісник, Статті, Виступи на університетських 

конференціях, моніторинг проекту (звітування про проект 

на засіданнях вченої ради, лекції з тематики проекту 

студентам інших спеціальностей) 

 Соціальні мережі

 Міжпроектна співпраця та обмін досвідом – синергія!!! 

 Cross-fertilising Комунікація з проектами”C в Україні

www.erasmusplus.org.ua



П’ять проектів з підтримки Асоціацій в Україні, які 
реалізуються в Україні:

 Українська Асоціація Європейських Студій 

 Українська Асоціація Бібліотек

 Українська Асоціація Викладачів та Дослідників 
Європейської Інтеграції 

 Українська Асоціація Дослідників Освіти

 Інститут Регіональних досліджень ім. 
М.Долішнього НАН України

www.erasmusplus.org.ua



Обов'язкове завантаження 

розроблених матеріалів проектів на портал 

Європейської Комісії – положення Грантової 

угоди (якість!!!)

• Erasmus+ Project Results: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

www.erasmusplus.org.ua

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


• Erasmus+ Programme Guide and 2019 General Call for proposals:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2019_en

• Jean Monnet Activities: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

• Funding - Jean Monnet Activities within Erasmus+:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (незабаром)

• Jean Monnet selection results: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

• Jean Monnet Cluster: Good practices http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en

• https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/jean_monnet_cluster_2016_1607_0.pdf

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/jean-monnet-network-activities-
%E2%80%93-cluster_en

• Erasmus+ Project Results: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu

www.erasmusplus.org.ua

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jean_monnet_cluster_2016_1607_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/jean-monnet-network-activities-%E2%80%93-cluster_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Erasmus+

ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!

Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове 

посилання на джерело: 

 Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та Національних Еразмус+ 

Агентств та українських ЗВО, використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

http://www.erasmusplus.org.ua/

