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ЗМІСТ
 Що таке звітність і для чого вона
здійснюється?
 Від кращих практик до штрафних санкцій
 Звітність на основі критеріїв оцінювання
 Фінансові принципи і фінансова звітність
 Контроль та аудит
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ЗВІТУВАННЯ
 Зобов'язання за Грантовою угодою (ст. I.4.1 Грантової угоди
з кількома бенефіціарами)
Система електронного звітування

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 Оцінювання на основі 4 критеріїв оцінювання (максимум в
100 балів):
–
–
–
–

Актуальність проекту:
30
Якість впровадження проекту:
30
Якість команди проекту та співпраці:
Вплив та дисемінація (поширення):

20
20
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ЗВІТУВАННЯ
Здійснення оцінювання з врахуванням:
 Вимоги до проектів з розвитку потенціалу вищої освіти
(CBHE)
 Актуальність впроваджених заходів проекту

 Заходи з внутрішнього моніторингу проекту
 Візити моніторингових місій
 Оцінювання проміжного звіту про впровадження
проекту
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ЗВІТУВАННЯ
Чотири різних категорії:





Дуже добре (щонайменше 75 балів)
Добре (між 74 та 60 балів)
Задовільно (між 59 and 50 балів)
Слабко (менше 50 балів)

Від кращих практик….
До застосування штрафних санкцій
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Застосування штрафних санкцій
Порушення
Візуалізація
договірних
зобов'язань

Низький рівень
впровадження
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Штрафні санкції за низький рівень
впровадження (Ст. I.10.6)
Коли відбувається оцінювання діяльності?
• Протягом впровадження проекту:
 На стадії проміжного звіту про досягнуті результати
 Як результат візиту моніторингової місії

• Після завершення проекту
 На стадії фінального звіту

Коли інформується координатор?
 Після оцінки проміжного звіту (попередження)
 Після оцінки фінального звіту (остаточне рішення)

Якими можуть бути наслідки через низький
рівень впровадження?
Виконавче агентство (EACEA) застосує таке зменшення максимального
гранту проекту:

25%
35%
55%
75%

:
:
:
:

кількість
кількість
кількість
кількість

балів
балів
балів
балів

за
за
за
за

виконання
виконання
виконання
виконання

між 40
між 30
між 20
менше

і менше 50
і менше 40
і менше 30
20

Інструкції ЕАСЕА щодо використання коштів гранту розділ 3.5.2.

Штрафні санкції за невиконання
зобов'язань щодо візуалізації проекту
(Ст. I.10.10)
Коли відбувається оцінювання виконання
діяльності?
На тій же стадії, коли здійснюється оцінка впровадження
проекту: тобто, на стадіях проміжного та фінального
звітування, а також протягом візитів моніторингових місій

Як перевіряються зобов'язання щодо візуалізації
проекту?
Перевірка на веб-сайті проекту та в документах проекту
(дослідження, звіти, промоційні матеріали тощо).

Що перевіряється?
 Дотримання правил візуалізації
 Наявність обов’язкової фрази про співфінансування
від Програми Еразмус+
 Наявність відповідного речення про погляди автора

Коли буде проінформований координатор?
У будь-який час, коли виявлена невідповідна ситуація

Яким може
правил?

бути

наслідок

недотримання

Виконавче агентство (EACEA) може зменшити на 20%
максимальний розмір гранту проекту

Адміністративні та фінансові штрафні
санкції (Ст. II.17)
Коли?
Коли бенефіціар має:
• вчинені істотні помилки, порушення чи шахрайство; або

• подав неправдиві декларації або не надав інформацію; або
• були серйозно порушені договірні зобов'язання

Який
тип
штрафних
застосований?

санкцій

міг

би

бути

• Адміністративні санкції: виключення із всіх контрактів або
грантів на макс. тривалість 5 років

• Фінансові санкції: від 2 до 10% від гранту для бенефіціара

CBHE 2015 Документи та зразки для звітування

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-higher-education_en
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Зміст електронного звітування
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Зміст електронного звітування
1) Загальна інформація
2) Дані про виконання Грантової угоди
3) Резюме проекту та горизонтальні аспекти
4)Критерії оцінювання
5) Додатки
6) Подання
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Критерії оцінювання
АКТУАЛЬНІСТЬ

 Актуальність результатів для кожної країни-партнера
 Регіональна співпраця

ЯКІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ





Проведена діяльність
Заходи щодо забезпечення якості
Обладнання
Заходи з навчання викладачів (CR), зміни у врядуванні закладів,
інституціоналізація результатів…

ЯКІСТЬ СПІВПРАЦІ

 Залучення партнерів та зацікавлених сторін
 Управління коштами гранту

ВПЛИВ ТА СТАЛІСТЬ

 Вплив
 Поширення
 Сталість та використання результатів
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Принципи фінансування
 1) Принципи спів-фінансування
Грант ≠ Загальні кошти проекту
2) Підхід до фінансування > комбінований
Реальні витрати - RC (обладнання та субконтракти)
Кошти за одиницю витрат - UC (Персонал, Проїзд та
Кошти на перебування)
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Обчислення бюджету та звітування
2 Методи
розподілу та
обгрунтування

5 бюджетних
статей

Персонал
Проїзд

UC
UC

Кошти на перебування UC

Обладнання

RC

Субконтракти

RC

Реальні
витрати
(RC)

Кошти за
одиницю
(UC)

Інші типи витрат (напр.:
поширення, публікації,
перевитрати тощо.) не
розглядаються для калькуляції
гранту.
Очікується, що будуть
покриті за рахунок співфінансування

Обґрунтування витрат
Реальні витрати: Як ви використовували кошти
гранту?

 Здійснені витрати
 Супровідні документи=підтвердження витрат (інвойси,
фіскальні підтвердження про оплату тощо)

Кошти за одиницю: Що ви досягли за рахунок
гранту?

 На основі результатів (/на основі підтвердження проведення
заходу)
 Не треба підтверджувати реальні витрати
 Але потрібно підтвердити «здійснення події» (тобто: той факт,
що діяльність відбулася (наприклад, тренінг, семінар тощо)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
A. Фінансова звітність та Запит на оплату (Додаток VI)
 Включає в себе зазначення витрат, здійснених за кожною
бюджетною позицією / партнером / РП під час реалізації проекту
 Має бути підписаним в оригіналі уповноваженим представником
 Заява про використання попередньої частини фінансування для
проміжного звіту та запит на отримання другої частини фінансування
 B. Фінансові таблиці(excel книги)

 повинні бути заповнені детально для кожної бюджетної позиції, щоб
обгрунтувати всі здійснені витрати
Загальна порада:
 Зберіть необхідні підтверджуючі документи, як тільки витрати будуть здійснені
 Працюйте з фінансовою звітністю / таблицею постійно (форма доступна на вебсайті)
 У разі необхідності соромтеся надавати детальні пояснення у фінансовій звітності
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Підтверджуючі документи
для фактичних витрат
Розділи/статті
бюджету

Супровідні документи
(для зберігання з рахунками проекту)

Обладнання





Суб-контракти








Рахунки
Банківські виписки
Процедура тендеру: 3 пропозиції від різних
постачальників за витрати понад 25.000 €
Реєстрація в інвентаризаційному обліку
Рахунки
Банківські виписки
Процедура тендеру: 3 пропозиції від різних
постачальників за витрати понад 25.000 €
Реєстрація в інвентаризаційному обліку

Підтверджуючі документи
для витрат за одиницю
Розділи/статті
бюджету

Персонал

Подорож та
кошти на
перебування

Приклади супровідних документів
(для зберігання з рахунками проекту)






Офіційний трудовий договір
Staff Convention / Спільна декларація (шаблон EACEA)
Табелі обліку (шаблон EACEA)
Порядок денний і протоколи засідань
Будь-які докази, що обгрунтовують робоче навантаження та
діяльність / результати (наприклад, списки присутності
учасників лекції, зустрічі, наявні результати / продукти тощо




Індивідуальний звіт про відрядження (шаблон EACEA)
Підтверджуючі документи: рахунки, квитанції, посадочні
талони, докази присутності, порядок денний та протоколи
зустрічей, результати/ продукти ...)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ФІНАЛЬНОГО ГРАНТУ
Грант ніколи не може перевищувати максимальну суму, вказану в
Грантовій угоді
ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ
1) Вивчення:

a. Фінансової документації
b. Відповідність здійсненої діяльності до заявлених цілей
c. Правомочність заявлених витрат

2) Експертиза на предмет необхідності застосування штрафних санкцій у межах
максимальної суми гранту
3) ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ = МЕНШЕ ЗНАЧЕННЯ між максимумом затвердженого гранту,
зменшеного після застосування штрафних санкцій та результатом за п.1

Позитивне значення:
БАЛАНСОВИЙ ПЛАТІЖ

ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ мінус попередні виплати

Негативне значення:
СУМА ВІДШКОДУВАННЯ
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A

• Макс. Грант (Дод. III ГУ):
850,000 €

B

• Заявлений грант
витрачений (in FR): 700,000
€

C

• Прийнятний грант (після
аналізу гранту/діяльності
Виконавчим агентством EACEA: 650,000 €

ЯК ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ
ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ?

Застосування штрафних
санкцій?
(за слабке виконання чи
недотримання правил візуалізації)

ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ
Прийнятний грант = 650,000 €
Макс. грант, знижений штрафами =
637,500 €
Прийнятний грант = 650,000 €

НІ
ТАК за «слабке виконання»
(Мінус 25% Макс. Гранту = 637,500 €)
ТАК за «зобов'язання візуалізації»
(Мінус 20% Макс. Гранту = 680,000 €)
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Checks & Audits

Перевірки та аудит (Ст. II.27)
EACEA/Комісія може здійснювати технічні / фінансові / змістові
перевірки та аудити стосовно використання коштів гранту:
 Під час виконання Угоди та протягом 5 років, починаючи з дати
балансового платежу / суми відшкодування
 Відповідно до вибіркового вибору або на основі оцінки
ризику
 Може виконуватись персоналом EACEA або будь-яким іншим
зовнішнім виконавцем, що діє від імені Агентства

 Може виконуватись Європейським офісом з питань боротьби з
шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ECA)
 Зазвичай передаються на виконання зовнішнім аудиторам
 В закладах координатора та / або партнерів
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ДЯКУЮ ВАМ за Вашу УВАГУ!
Erasmus+

приклади (1 of 2)
Загальні заявлені витрати
Макс.
присуджений
грант

Кейс 1

Кейс 2

Кейс 3

= макс.
< макс.
присуджений грант присуджений грант
НЕДОВИТРАТИ

> макс.
присудж. грант
ПЕРЕВИТРАТИ

I
ВИТРАТИ НА
ПЕРСОНАЛ

340.000

340.000

290.000

330.000

II

150.000

150.000

150.000

150.000

III ВИТРАТИ НА
ПЕРЕБУВАННЯ

150.000

150.000

150.000

160.000

IV

ОБЛАДНАННЯ

160.000

160.000

160.000

170.000

V

СУБКОНТРАКТИ

50.000

50.000

40.000

50.000

ЗАГАЛЬНА ЗАЯВЛЕНА СУМА

850.000

790.000

860.000

ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ

850.000

790.000

850.000

ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАНТ (СУМА
I-V)

850.000

26

приклади (2 of 2)

Присудж.
грант
I
ВИТРАТИ НА
ПЕРСОНАЛ

II ВИТРАТИ НА
ПРОЇЗД
III ВИТРАТИ НА
ПЕРЕБУВАННЯ

Загальні заявлені витрати

Загальні заявлені витрати

% Заг.
присудж.
гранту

< Заг.
присудж.
гранту

= Заг.
присудж.
гранту

40%

374.000

150.000

17,6%

150.000

202.000

150.000

17,6%

100.000

130.000

18,8%

160.000

150.000

ОБЛАДНАННЯ

160.000

V

СУБКОНТРАКТИ

50.000

ЗАГАЛЬНА ЗАЯВЛЕНА
СУМА

Кейс 5

340.000

IV

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАНТ

% заг.
гранту

Кейс 4

5,9%

0

44%

% збільшення

340.000
34%

28.000

850.000

784.000

850.000

(- 37.000 €)
(202.000-165.000)

ФІНАЛЬНИЙ ГРАНТ

784.000

813.000

Неприйнятно
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КУРС

ВАЛЮТИ

(СТ. I.10.2 ГУ)

2

Який курс валюти повинен застосовуватися?
1) Зі старту періоду чинності до отримання другого попереднього фінансування:
щомісячний курс отримання ПЕРШОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ
2) З дати отримання другого попереднього фінансування до закінчення періоду
чинності:
щомісячний
курс
отримання
ДРУГОГО
ПОПЕРЕДНЬОГО
ФІНАНСУВАННЯ

Обмінний курс для застосування:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

ПРИКЛАД:
Перше попереднє фінансування: 23 грудня 2017 – Друге попереднє фінансування: 22
серпня 2018
Дата рахунку: 09 січня 2018
Застосовується щомісячний курс: станом на грудень
2017
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Усі операції повинні бути заявлені в євро у фінальному звіті

