
Впровадження проєктів з розвитку 
потенціалу вищої освіти та інших 
проєктів співпраці
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КА2. Проєкти співпраці в період 
воєнного стану



Еразмус+ офіс в Україні – підтримка 24/7

• Співпраця з Міністерством освіти і науки України щодо подолання викликів: зустрічі, документи

• Листи на Генеральний Директорат ЄС, ЕАСЕА та Національні агентства Еразмус+

щодо воєнного стану та обставин непереборної сили

• Спілкування та повідомлення командам проєктів: моб./вайбер/ вотсап/телеграм/емейли

• Повідомлення в групах проєктів та керівників міжнародних офісів

• Рекомендації на вебсайті та Facebook НЕО в Україні – постійне оновлення розділу «новини»

• Виконання проєктів під час війни – за посиланням тут

• Листування/WhatsApp з координаторами проєктів та участь у зустрічах команд проєктів

• Зустрічі з керівництвом DG EAC та EACEA щодо гнучкості діяльності проєктів у період війни; окремого
конкурсу для Жан Моне команд, які не встигли подати через війну заявки, виключення росії і білорусі з
проєктів та перерозподіл коштів на Україну

• Зустрічі з проєктними менеджерами ЕАСЕА щодо ситуації по кожному проєкту

• Та багато іншого

Звертайтесь за допомогою без вагань!!!

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4142-vazhlyvo-dlia-vykonavtsiv-ta-potentsiinykh-uchasnykiv-prohramy-yes-erazmus.html


Проєкти співпраці: розвиток потенціалу, 
стратегічні партнерства, партнерства 
співпраці, Жан Моне
• Проєкти МТД – міжнародні зобов'язання України

• Кошти ЄС – цільове використання!!!

• Доброчесне, цільове використання, неприбутковість

• ЄС запровадив гнучкість використання коштів, адаптація до потреб – обґрунтування,
оновлений робочий план, додаткові заходи, обладнання тощо

• Додаткові кошти на фінансування нових проєктів з бюджету росії

• Обмежена можливість використання коштів університетами – з одного боку

• Звернення до ЄС про додаткові кошти для підтримки працівників, студентів,
інфраструктури (що дійсно є необхідним) – з іншого боку

• Вплив на імідж, подальше фінансування та виділення коштів Україні

• Неможливість координувати проєкти українськими ЗВО!!!

Підтримка від міжнародних партнерів!



Виклики війни для проєктів співпраці

• Безпека життя, житло, робота – підтримка міжнародних партнерів

• Працівники та студенти – загинули, під обстрілами, захищають країну, на тимчасово
окупованій території, виїхали до іншого міста, країни: інформуйте про ситуацію
партнерів – важливо щоб міжнародні партнери знали правду про війну в Україні та
звірства російських варварів!

Інформуйте координатора проєкту, проєктного менеджера ЕАСЕА та НЕО в Україні:

• Чи потрібна допомога – багато партнерів готові допомагати, не знають що потрібно

• Заклад зруйновано, або заклад знаходиться на тимчасово окупованій території – тимчасово
переміщено

• Зміни у керівництва університету чи координаторі проєкту

• Про зміну керівництва чи назву закладу – внести зміни на порталі FTOP у профілі організації,
повідомити координатора проєкту та проєктного менеджера ЕАСЕА з копією на НЕО в Україні

Безпека життя – важлива!!!



Виклики війни для проєктів співпраці –
обставини непереборної сили в Грантовій Угоді

Якісне виконання: не можливість виконання – призупинення (suspension)

• Офіційний лист від координатора до ЕАСЕА з моменту призупинення виплат

• Якщо оплата відбувалась хоч одному партнеру під час призупинення
діяльності проєкту, то такі виплати будуть неприйнятними

Затримки виконання чи звітування, але можлива робота команд –
переформатування діяльності проєкту в межах завдань, продовження терміну

• Офіційний лист від Вас на координатора з обґрунтуванням, від координатора
до ЕАСЕА повідомлення про затримки і обґрунтування змін: додаткові заходи –
літні школи, міжнародні тижні, job shadowing, тренінги; змішаний формат;
додаткове обладнання тощо

• Якщо Ви не маєте можливість підготувати листа, зв'яжіться з НЕО в Україні – ми
допоможемо!

Для виконавців проєктів – за посиланням тут

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus_en


• Заробітна плата за виконання завдань проєкту: обговорити перерозподіл

в межах 10% гнучкості за умови підтвердження додаткових результатів

• Відповідно до правил Програми 10% гнучкості максимально на заробітну плату
може бути не більше 44% бюджету максимальної суми гранту

• Виплати в Україні – затримуються або заблоковані, бо не є першочерговими

• Кошти гранту виплачуються зі спецфонду
Лист/Доповідна записка на керівництво закладу/Державну казначейську службу з обов'язковим вказанням що це
кошти Міжнародного проєкту МТД співфінансованого ЄС в межах Рамкової Угоди між Україною та ЄС ратифікованої
Законом 03.09.2008 р. № 360-VI (360-17), на виконання Грантової угоди №___ від___ та Партнерської Угоди від ….

ПОСТАНОВА КМУ «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в
особливому режимі в умовах воєнного стану» – за посиланням тут

ПОСТАНОВА КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань
академічної мобільності» – за посиланням тут

Якість результатів!!!

Виклики виконання – Staff Cost

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikonannya-povnovazhen-derzhavnoyu-kaznachejskoyu-sluzhboyu-v-osoblivomu-rezhimi-v-umovah-voyennogo-stanu-520-290422
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-vregulyuvannya-pitan-akademichnoyi-mobilnosti-599-130522


• Виїзд, перетин кордону: листи запрошення, оформлення відрядження.

• Відрядження за кошти гранту для членів робочої групи проєкту хто їде з України:
проїзд, оплати авансу та кінцевого розрахунку – затримки/ або заблоковані.

• Відрядження на заходи проєкту для тих хто закордоном – працює дистанційно:

• Оплата проїзду – неможливо підтвердити витрати від місця роботи до місця
тимчасового прихистку, а отже оплата заблокована.

• Рішення: якщо можливо проїзд може напряму оплатити онлайн координатор, у
наказі вказати проїзд за рахунок приймаючої сторони.

• Оплата за перебування: добові, проживання.
Для калькуляції в проєкті береться найменша сума.
Наприклад: проїзд з України (Львів) до Польща (Варшава) – 180 Euro
Але Ви зараз в Іспанії (Мадрид) до Польщі (Варшава) – 360 Euro
То з проєкту можете списати для звіту – 180 Euro
Проте, якщо була економія в проєкті реально сплатити можна повну вартість проїзду – Unit Cost

Результат – зміни: розвиток – вплив

Виклики виконання – Travel & Cost of Stay



• Відрядження на заходи проєкту для тих хто працює дистанційно з різних
куточків України та поза її межами:

Відмітка в паспорті про перетин держкордону до іншої країни не є обов'язковою.
Відсутність такої позначки супроводжується службовою запискою з поясненням
обставин. 
Наприклад: працівник університету перебуває в іншій країні/ місті України через 
військові дії та буде здійснювати відрядження з такого то міста (країна).

Результат – зміни: розвиток – вплив

Виклики виконання – Travel & Cost of Stay



Виклики виконання – Equipment

• Обладнання було придбане до війни, проте заклад зазнав руйнувань

і обладнання втрачене

• Проведено тендер до війни і в період війни – затримка/блокування оплати

• Обладнання не придбано, тендер не проведено – затримка закупівлі

• Про все вищезазначене повідомити координатора, проєктного менеджера ЕАСЕА та
НЕО

• Якщо кошти на обладнання у Європейського координатора – вихід: тристороння угода

• 70% гранту не витрачено – ризик:

• затримка отримання наступного траншу – відсутність коштів для діяльності партнерства
і проєкту взагалі.

Спрощення процедури проведення тендерів – за посиланням тут.

Якщо кошти не буде використано – повернення!!!

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikonannya-povnovazhen-derzhavnoyu-kaznachejskoyu-sluzhboyu-v-osoblivomu-rezhimi-v-umovah-voyennogo-stanu-520-290422


Виклики виконання –
переказ валютних коштів закордон

• Неможливі перекази валютних коштів закордон

Наприклад:

• Український грантоотримувач – координатор не може зробити переказ валютних
коштів міжнародним партнерам за виконану роботу

• Український грантоотримувач – координатор не може зробити переказ валютних
коштів міжнародним партнерам для закупівлі обладнання

• Оплата українським університетом за надані послуги проведення сертифікації
вчителів – Ірландська компанія

• Повернення українським університетами партнерами до університету
координатору з держав-членів ЄС недовикористаних коштів гранту, наприклад:
через COVID-19 залишились кошти для відряджень тощо

Цільове використання коштів!



Виклики виконання – звітність

• Знищено повністю всю документацію – не зберіглось е-копій

• Зовсім немає доступу до будівлі ЗВО та документації через руйнування

• Тимчасово немає доступу до будівлі

• Немає доступу до е-носіїв фінансово-економічної служби

• Втрачено е-носії з документацією/кореспонденцією проєкту

• Тимчасово немає доступу до вебсайту закладу/організації

• Якщо можливе відновлення доступу до вебсайту/ е-пошти та інших ресурсів, подайте те що є та
вкажіть перелік документів, які не зможете надати зовсім, які зможете надати пізніше.

• Інформацію, що Ви надсилали для вебсайту НЕО в Україні, можна знайти в нас на сайті та
можемо надати лінки, презентації чи іншу інформацію, що Ви надсилали під час моніторингу,
ми можемо надати Вам, дайте знати коли потрібно.

• Інформацію та ресурси, які завантажено на Платформі результатів проєктів ЄС, можна знайти за
посиланням тут.

Інформуйте про ситуацію EACEA та НЕО!!!

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects


Виклики виконання – МТД

• Реєстрація/ перереєстрація проєкту – документація у е-вигляді:
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1366-derzhavna-
reiestratsiia-proektiv-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukraini-erazmus-zvilnennia-vid-splaty-podatku-na-
dodanu-vartist-myta-i-oboviazkovoho-prodazhu-valiuty-toshcho-zi-zminamy.html

• Звітність до МОН України за проєкти МТД – у е-вигляді: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-
proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-
potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html

Інформуйте про ситуацію!!!

Зміни до Постанов(и) - потрібні!!!

Постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 абзац перший підпункту 2 пункту 18 доповнити 
словами «на оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються під час реалізації проєктів 
міжнародної співпраці, за програмами міжнародної технічної допомоги, які підтримуються 
Європейським Союзом, у тому числі на умовах співфінансування»; 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html


Розвиток потенціалу вищої освіти

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання, оцінювання

проєктних заявок та виконання:
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, пріоритетів, тренінгів, пошуку партнерів,
завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання
грантової угоди, виконання, звітування тощо Funding and Tendering Opportunities Portal
(FTOP) – за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

