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 Загальноуніверситетські проєкти з інституційним рівнем відповідальності за результати

 Проєкти, що спрямовані на навчальну та наукову діяльність 

 Проєкти, що орієнтовані на широке коло стейкхолдерів

 Проєкти, що потребують потужної дисемінації, дотримання правил візуалізації та промоції 

програми Еразмус+

 Проєкти міжнародної-технічної допомоги, що підзвітні МОН, Секретаріату КМУ та 

Представництву ЄС в Україні 



Організаційно-

адміністративна 

складова

Цільові групи 

стейкхолдерівТематична 

складова



Організаційно-адміністративний супровід виконання проєктів

загальноуніверситетського рівня

 Ведення комунікації на офіційному рівні з представництвом програми

 Підготовка реєстраційних документів на порталі Європейської Комісії, організаційно-технічний 
супровід профілю університету, регулярне оновлення документів та необхідного контенту

 Укладання проєктних угод, їх переклад та завірення 

 Державна реєстрація проєктів в Секретаріаті Кабінету Міністрів України

 Підготовка нормативних документів, наказів щодо створення робочих груп за проєктами, 
службових, довідкових, інформаційних та інших документів, що формалізують виконання 
проєктів в університеті



 Організація регулярних зустрічей робочих груп, ведення постійної комунікації;

 Підготовка піврічних звітів в МОН України з копією в НЕО в Україні;

 Організація процесу розповсюдження (дисемінації) результатів проєктів, розробка та підтримка 

україно- та англомовних веб-сторінок проєктів на сайті університету; організація мережевих 

заходів для забезпечення синергії між проєктами.



1. Затвердження положення щодо реалізації проєктів міжнародних грантових програм

Європейського Союзу;

2. Врегулювання організації міжнародної грантової діяльності;

3. Визначення повноважень та функцій загальноінституційних підрозділів, що

супроводжують грантову діяльність;

4. Затвердження складу та механізмів функціонування робочих груп за проєктами;

5. Визначення механізмів реалізації змістовного, адміністративного та фінансового супроводу

виконання проєктів.



1. Укладання грантової угоди;

2. Підготовка документації для банку для зарахування коштів;

3. Підготовка наказу щодо складу робочої групи за проєктом;

4. Затвердження робочої програми;

5. Затвердження планового кошторису;

6. Підготовка інформації для створення сторінки проєктуна веб-сайті СумДУ. 
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