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Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
Департамент А: Еразмус+, Європейський Корпус Солідарності
А4: Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти


ГРАНТОВА УГОДА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТІ ДЕКІЛЬКОХ БЕНЕФІЦІАРІВ У РАМКАХ НАПРЯМУ «ЕРАЗМУС+ РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ» УГОДА № ____-EPP-1-2020-1-__-EPPKA2-CBHE-__
Цю угоду (далі – «Угода») укладено між двома сторонами:

з одного боку,
Виконавче   агентство   з   питань   освіти,   аудіовізуальних  засобів   і   культури   (далі –
«Агентство»),  що  діє  на  основі повноважень,  делегованих Європейською  Комісією  (далі –
«Комісія»), представлене з метою підписання цієї Угоди в особі пана Ральфа Радерса (Mr. Ralf RAHDERS), керівника напряму «Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти»,

та

з іншого боку,
«координатором»,
Назва_
Адреса_
ІПН: _____,
представленого з метою підписання цієї Угоди паном ___, ректором

та наступними іншими бенефіціарами:
іншими бенефіціарами, зазначеними в Додатку IV та відповідно представленими з метою підписання цієї Угоди координатором на підставі мандатів, включених у Додаток IV.
Якщо	інше	не	вказано,	найменування	«бенефіціар»	та	«бенефіціари»	включають координатора.
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Оскільки Комісія прийняла Рішення № C(2013)8550 від 04.12.2013 року з поправками, внесеними згідно з Рішенням № С(2016)5719 від 13.09.2016 року, та Рішення № С(2014)6158 від 3.09.2014 року з поправками, внесеними згідно з Рішенням № С(2016)5753 від 13.09.2016 року, які дозволяють використання одноразових виплат, відшкодування на підставі  одиничних витрат та за єдиною ставкою відповідно до Програми ЄС Еразмус+,


вищезазначені Сторони
ДОМОВИЛИСЯ
про Спеціальні умови (далі – «Спеціальні умови») і наступні Додатки: Додаток I	Опис діяльності
Додаток II	Загальні умови (далі – «Загальні умови») Додаток III	Запланований бюджет діяльності
Додаток IV	Список бенефіціарів (та пов’язаних з ними структур – якщо такі наявні) та Мандатів, наданих координатору іншими бенефіціарами
Додаток V	Типовий звіт з технічної імплементації Додаток VI	Типова фінансова звітність
Додаток VІІ Стандартне технічне завдання на сертифікат про фінансову звітність
Додаток VІІІ Стандартне технічне завдання на сертифікат про відповідність у практиці обліку витрат: не застосовується
Додаток   IX   Стандартне   технічне   завдання   для   верифікації   звіту   про	діяльність: не застосовується

що становлять невід’ємну частину цієї Угоди.

Положення, викладені у Спеціальних умовах, мають перевагу над тими, які викладені в Додатках.

Положення, викладені у Додатку ІІ «Загальні умови», мають перевагу над тими, що викладені в інших Додатках.
Типова угода за участі декількох бенефіціарів: від квітня 2020 року
Угода №: ХХХХХ-EPP-1-2020-1-_-EPPKA2-CBHE-__
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СТАТТЯ І.1 – ПРЕДМЕТ УГОДИ
Агентство прийняло рішення надати грант відповідно до правил та умов, викладених у Спеціальних умовах, Загальних умовах та інших Додатках до цієї Угоди, для виконання діяльності під назвою ЦЕНТРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ ВИКЛАДАННЯ, як подано в Додатку І.
Підписуючи цю Угоду, бенефіціари приймають грант і надають згоду на виконання діяльності, беручи на себе відповідальність.


СТАТТЯ І.2 – НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ І.2.1	Угода набуває чинності з моменту підписання останньою стороною.
І.2.2 Діяльність триває з 15.01.2021 року («дата початку діяльності») і завершується 14.01.2023 року.


СТАТТЯ І.3 – МАКСИМАЛЬНА СУМА І ФОРМА ГРАНТУ І.3.1 Максимальна сума гранту становить ХХХ,ХХХ.00 євро.
І.3.2 Грант має таку форму:
(а) Відшкодування 100% допустимих витрат діяльності («відшкодування допустимих витрат»), а саме:
(і) фактично понесені витрати («відшкодування фактичних витрат») для категорій витрат, перелічених у Додатку ІІІ: вартість обладнання, вартість субпідрядів та виняткові видатки;
(іі) заявлені витрати на основі суми за одиницю («відшкодування одиничних витрат»): не застосовується;
(ііі) заявлені витрати на основі одноразової суми («відшкодування одноразових платежів»): не застосовується;
(iv) заявлені витрати на основі єдиної  ставки  від  допустимих  витрат  («відшкодування витрат за єдиною ставкою»): не застосовується;
(v) заявлені витрати на основі суми за одиницю/ одноразової суми/ єдиної ставки, розраховані у відповідності до встановленої практики обліку витрат бенефіціара («відшкодування витрат, заявлених на основі встановленої практики обліку витрат бенефіціара»).
(b) Внесок на основі одиничної вартості («відшкодування одиничної вартості») для таких категорій допустимих витрат, зазначених у Додатку ІІІ: Витрати на оплату персоналу, Дорожні витрати, Витрати на перебування;
(c)	Внесок у формі одноразового платежу: не застосовується; (d)	Внесок за єдиною ставкою: не застосовується;
(e)	Фінансування, не пов’язане з витратами: не застосовується.

СТАТТЯ І.4 – ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ – ПЛАТІЖНІ ВИМОГИ ТА ДОДАТКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

І.4.1	Періоди подання звітності
Діяльність поділяється на такі звітні періоди:
Перший звітний період: з 1 по 15 місяць Другий звітний період: з 16 по 24 місяць.
І.4.2 Запит на другий авансовий платіж та супровідна документація
Координатор повинен подати запит на другий авансовий платіж (попереднє фінансування) впродовж 60 календарних днів після завершення першого звітного періоду.
Цей запит має супроводжуватися такими документами:
(а)	звіт про хід виконання діяльності («технічний звіт про хід виконання»);
(b) звіт про витрати суми попереднього авансового платежу, призначеного на покриття діяльності («звіт про використання попереднього авансового платежу»). Звіт потрібно укласти відповідно до Додатку VI.

І.4.3 Запит(и) на проміжний платіж (проміжні платежі) та супровідна документація
Не застосовується

І.4.4 Запит на виплату залишку та супровідна документація
Координатор повинен подати запит на виплату залишку впродовж 60 календарних днів після завершення останнього звітного періоду.
Цей запит має супроводжуватися такими документами:
(а)	заключний звіт про виконання діяльності («заключний технічний звіт»), складений згідно з Додатком V, що містить:
(і) інформацію, необхідну для обґрунтування заявлених допустимих витрат та заявлені внески на основі фінансування, не пов'язаного із витратами, одиничними витратами та одноразовими платежами (якщо грант має форму відшкодування одиничних або одноразових витрат та фінансування, не пов'язаного з витратами, або з внесками на одиничні чи одноразові витрати, як передбачено у Статті I.3.2 (a)(ii) та (iii), (b), (c) або (e));
(іі)	інформацію про субпідряд, як зазначено у Статті II. 11.1(d);

(b)  заключний фінансовий звіт («заключний фінансовий звіт»). Заключний фінансовий звіт має включати консолідовану звітність та розподіл сум, які заявлені кожним бенефіціаром та пов’язаними з ним структурами.


Заключний фінансовий звіт потрібно укласти відповідно до структури бюджетного кошторису, яку встановлено Додатком ІІІ, а також відповідно до Додатку VI, й деталізувати суми для кожної з форм гранту, які окреслено у Статті І.3.2, для усього періоду виконання діяльності.

(c)	зведений фінансовий звіт («зведений фінансовий звіт»).
Підбиваючи фінансові звіти, що були подані раніше, цей звіт має містити консолідовану фінансову звітність та розподіл сум, які отримали чи які вимагали кожен бенефіціар та пов’язані з ним структури.
Зведений фінансовий звіт потрібно укласти відповідно до Додатку VI;

(d) 	свідоцтво про фінансову звітність та відповідні рахунки («сертифікат про фінансову звітність») для кожного бенефіціара та для кожної пов’язаної з ним структури, якщо максимальна сума гранту для цього бенефіціара та пов’язаних з ним структур, зазначена у кошторисному бюджеті як відшкодування фактичних витрат, становить більше 60 000 євро.
Цей сертифікат має видати затверджений зовнішній аудитор або, якщо це стосується державних органів, компетентний та незалежний державний службовець, і його потрібно оформити у відповідності до Додатку VII.
Сертифікат має підтверджувати, що витрати, задекларовані в заключному фінансовому звіті відповідним бенефіціаром або пов’язаними з ним структурами, щодо категорій витрат, які відшкодовуються згідно зі Статтею 1.3.2(a)(i), є реальними, точно зареєстрованими та допустимими відповідно до Угоди.
Крім того, сертифікат повинен засвідчувати, що всі доходи, отримані від діяльності, зазначеної у Статті II.25.3, були задекларовані для бенефіціарів та пов'язаних з ними структур, крім некомерційних організацій;

Для грантів, що не перевищують або дорівнюють 60 000 євро. – Клопотання про виплату залишку потрібно подати з переліком супровідних документів, вказаних у Додатку VII та у відповідності до вимог, описаних у інформаційному листі конкурсу для подання пропозицій/ путівнику для заявника щодо кожного гранту, для якого загальний розмір відшкодування фактичних витрат, як зазначено у Статті I.3.2(a)(i), не перевищує або дорівнює 60 000 євро.

Координатор повинен засвідчити, що інформація, надана у запиті про виплату залишку, є повною, достовірною та правдивою.
Координатор також повинен засвідчити, що понесені витрати можна вважати допустимими відповідно до Угоди, і що запит на виплату обґрунтований відповідними супровідними документами, які зможуть надати у разі перевірок або аудиту, про що описано у Статті 11.27.
Крім того, координатор повинен засвідчити, що всі доходи, отримані внаслідок діяльності, про яку вказано у Статті 11.25.3, були задекларовані для кожного бенефіціара та пов'язаних з ними структур, крім некомерційних організацій.

І.4.5 Інформація про сукупні понесені витрати
Не застосовується

І.4.6 Валюта платіжних вимог і фінансової звітності та конвертація у євро
Платіжні вимоги та фінансова звітність повинні оформлюватися у євро.

Бенефіціари та пов’язані з ними структури, котрі мають загальні рахунки в іншій валюті, а не у євро, повинні конвертувати витрати, понесені в іншій валюті, в євро за середнім щоденним валютним курсом, який публікують у серії С Офіційного вісника Європейського Союзу, що визначатиметься на відповідний звітний період (доступно за такою веб-адресою: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

Якщо щоденний обмінний курс євро для відповідної валюти не публікують в Офіційному Віснику Європейського Союзу, конвертація має проводитися за середнім значенням місячних облікових курсів, встановлених Комісією та опублікованих на її веб-сайті (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm),	що визначатиметься на відповідний звітний період.

Бенефіціари та пов’язані з ними структури, що мають загальні рахунки в євро, повинні конвертувати витрати, понесені в іншій валюті, в євро відповідно до  їхньої звичайної практики бухгалтерського обліку.


І.4.7	Мова подання платіжних вимог, технічних звітів та фінансових звітів
Усі платіжні вимоги, технічні звіти та фінансові звіти подаються англійською, французькою або німецькою мовою, бажано – англійською, вказуючи номер Угоди та номер Проєкту.
СТАТТЯ І.5 – ПЛАТЕЖІ ТА ПЛАТІЖНІ ДОМОВЛЕНОСТІ І.5.1. Заплановані платежі:
Агентство має здійснити такі платежі координатору:
-	Перший авансовий платіж;
-	Другий авансовий платіж, на основі запиту на другий авансовий платіж, як передбачено у Статті І.4.2;
-	Одна виплата залишку, на підставі запиту про сплату залишку, про що зазначено у Статті І.4.4.

I.5.2 Авансові платежі (попереднє фінансування)
Мета попереднього фінансування – це надання бенефіціарам платформи для початку діяльності. Авансові платежі залишаються власністю Європейського союзу («Союзу») доти, поки їх не погасять за кошт проміжних платежів або, якщо їх не гаситимуть за кошт проміжних платежів, поки не виплатиться залишок.
Агентство повинне здійснити перший платіж попереднього фінансування в розмірі 50% від максимальної суми, зазначеної у Статті І.3.1, координатору протягом 30 календарних днів з моменту набрання чинності Угоди, за винятком випадків, коли застосовується Стаття ІІ.24.1.
Агентство повинно здійснити другий платіж попереднього фінансування в розмірі 40% від максимальної суми, зазначеної у Статті І.3.1, координатору протягом 60 календарних днів з моменту отримання Агентством запиту на другий платіж попереднього фінансування, про який вказано у Статті І.4.2, за винятком випадків, коли застосовується Стаття ІІ.24.1 або ІІ.24.2.
Якщо звіт про використання попереднього авансового платежу, поданого відповідно до Статті І.4.2, показує, що було використано менше 70% від попереднього фінансового надходження для покриття витрат на діяльність, сума нового авансового фінансування буде зменшена на різницю між 70% -вим обмеженням та використаною сумою.

І.5.3 Проміжні платежі
Не застосовуються

І.5.4 Виплата залишку
Сплата залишку відшкодовує або покриває решту допустимих витрат та внесків на виконання діяльності.
Якщо загальна сума попередніх платежів перевищує остаточну суму гранту, яка визначена відповідно до Статті ІІ.25, виплата залишку здійснюється у формі стягнення, як це передбачено Статтею ІІ.26.
Якщо загальна сума попередніх платежів нижча від остаточної суми гранту, яку визначено відповідно до Статті ІІ.25, Агентство має сплатити залишок протягом 60 календарних днів з моменту отримання документів, зазначених у Статті І.4.4, за винятком випадків, коли застосовуються Статті ІІ.24.1 або II.24.2.
Платіж здійснюється за умови схвалення платіжної вимоги та супровідних документів. Таке схвалення не означає визнання відповідності, автентичності, повноти або правильності їхнього змісту.
Агентство вираховує суму залишку шляхом віднімання від остаточної суми гранту,  визначеної відповідно до Статті ІІ.25, загальної суми попереднього фінансування і проміжних платежів (якщо такі наявні).
Однак суму, яку потрібно виплатити, можуть компенсувати без згоди бенефіціара з будь-якої іншої суми, яку бенефіціар заборгував перед Комісією або виконавчим органом (відповідно до бюджету ЄС чи Євратома), і ця сума може сягати максимальної позначки, зазначеної для цього бенефіціара у кошторисному бюджеті згідно з Додатком III .

І.5.5 Повідомлення про суми платежів
Агентство має надіслати офіційне повідомлення координатору:
(а)	щоб надати інформацію про суму платежу, а також
(b)	аби вказати, чи це повідомлення також стосується подальшого платежу за попереднім фінансуванням чи виплати залишку.
Для виплати залишку Агентство також має вказати остаточну суму гранту, визначену відповідно до Статті ІІ.25.

І.5.6 Відсотки за протермінування платежу
Якщо Агентство не здійснює платежі у відповідні часові терміни, бенефіціари мають право на відсотки за прострочені виплати, застосовуючи ставку Європейського центрального банку, яку банк використовує для своїх основних операцій рефінансування в євро («Базова ставка»), плюс три з половиною балів. Базова ставка – це ставка, що діє в перший день місяця,  протягом якого закінчується термін платежу, як опубліковано у серії С Офіційного вісника Європейського Союзу.

Відсотки за прострочені виплати не сплачуються, якщо всі бенефіціари – країни-члени Союзу (включно з регіональними та місцевими органами державного управління та іншими державними органами, які діють від імені країни-члена для цілей Угоди).

Якщо Агентство призупиняє термін платежу, вказаний у Статті II.24.2, або якщо призупиняє фактичний платіж, як передбачено Статтею ІІ.24.1, ці дії не можна вважати прикладами несвоєчасної оплати.

Відсотки за несвоєчасний платіж охоплюють період, який починається з наступного дня після дня платіжного терміну, включно до дати фактичного платежу, як встановлено у Статті І.5.8. Агентство не враховує виплачувані відсотки при визначенні остаточної суми гранту в рамках Статті ІІ.25.

Як виняток до першого підпункту, коли обчислений відсоток нижчий або дорівнює 200 євро, його потрібно виплатити координатору лише в тому разі, якщо координатор робить на це запит протягом двох місяців з моменту отримання несвоєчасного платежу.

І.5.7 Валюта платежів
Агентство здійснює усі платежі в євро.

І.5.8 Дата платежів
Платежі вважаються здійсненими Агентством тоді, коли вони списані з його рахунку.


І.5.9	Витрати на платіжні перекази
Витрати на платіжні перекази розподіляються так:
(а)	Агентство та/або Комісія покриває витрати за переказ, які стягує банк; (b)	бенефіціар покриває витрати за переказ, які стягує банк;
(с)	сторона, яка спричинила повторний переказ, покриває всі витрати, пов’язані з повторним переказом.

І.5.10 Платежі координатору
Агентство має перерахувати платежі Координатору.
Платежі координатору звільняють Агентство від платіжних зобов'язань.

СТАТТЯ І.6 – БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ
Усі платежі перераховуються на банківський рахунок організації координатора, вказаний нижче: Назва банку: JSC ___________________
БАНК УКРАЇНИ» 
Точна назва власника рахунку: університет____
Розрахунковий рахунок повністю (включаючи код банку):
Код IBAN: _____________________________

СТАТТЯ I.7 – КООРДИНАТОР ДАНИХ І КОНТАКТНІ ДАНІ СТОРІН І.7.1	Координатор даних
Суб’єктом, який діє як координатор даних у відповідності до Статті ІІ.7, є Директор Агентства.
І.7.2	Контактні дані Агентства
Будь-які повідомлення, адресовані Агентству, надсилаються на таку адресу: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Mr Ralf Rahders
Unit A4 - Erasmus+: Higher Education - International Capacity Building Office: .1-59 06/ 033
1, Avenue du Bourget
BE-1049 Brussels (Брюссель)
Будь-які повідомлення, адресовані на електронну пошту Агентства, мають надсилатися на актуальну поштову скриньку: EACEA-EPLUS-CBHE-PROJECTS@ec.europa.eu та Головному Керівнику Проєкту.
1.6.1	Контактні дані бенефіціарів
Будь-які повідомлення від Агентства бенефіціарам надсилаються на таку адресу:
Адреса
Координатор проєкту:
Електронна пошта: 


СТАТТЯ І.8 – ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ (ВКЛЮЧНО З ПРАВАМИ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ТА ПРОМИСЛОВУ ВЛАСНІСТЬ)
Відповідно до статті 11.9.3, за якою Агентство та/ або Союз набувають права на використання результатів діяльності, ці результати можуть використовуватися в будь-якому з таких режимів:
(а)  розповсюдження  серед  громадськості  у друкованому вигляді,  в  електронному або цифровому форматах, у мережі Інтернеті, зокрема в соціальних мережах у вигляді файлів, які можна або не можна завантажити;
(b)	спілкування через інформаційні прес-центри;
(с)	включення в широкодоступні бази даних або індекси, наприклад, через портали
«відкритого доступу» чи «відкритих даних», або до подібних сховищ, які мають вільний доступ чи доступ лише за передплатою;
(d) редагування або в інший  спосіб  переписування  результатів  діяльності,  що залучає скорочення, узагальнення, внесення змін до змісту та виправлення технічних змістових помилок;
(e) вирізання, внесення метаданих, умовних позначень та інших  графічних,  візуальних, звукових чи текстових елементів в результати діяльності;
(f) вилучення частини (для прикладу, аудіо чи відеофайлів), поділ на частини чи складання (збирання) результатів діяльності;
(g)	підготовка похідних творів на основі результатів діяльності;
(h) переклад, субтитрування,  дубляж  результатів  діяльності  усіма  офіційними мовами ЄС;
(і) надання ліцензії чи субліцензії  третім  особам,  включно  з  наявними ліцензованими правами, будь-якими правами або способами експлуатації, викладеними у Статті II.9.3 Загальних Умов.
Бенефіціари мають забезпечити, щоб Агентство та/ або Союз мали права користування, зазначені в Загальних Умовах, упродовж усього терміну дії відповідних прав промислової або інтелектуальної власності.
СТАТТЯ І.9 – НЕДОПУСТИМІ ВИТРАТИ
Окрім витрат, визначених у Статті II.19.4 Загальних умов, недопустимими вважаються такі витрати:
	Таке обладнання: меблі, будь-які автотранспортні засоби, обладнання для науково- дослідних цілей, телефони, мобільні телефони, сигналізації та системи запобігання


крадіжкам;
	вартість приміщень (придбання, оренда, опалення, експлуатація, ремонт тощо);
	витрати, пов’язані з придбанням нерухомості;
	витрати на види діяльності – та пов’язані поїздки – що не здійснюються у країні бенефіціарів проєкту (див. Додаток IV), якщо така діяльність не визначена як допустима в Путівнику до Еразмус+ Програм, або Агентством не було надано чіткого попереднього дозволу;
	амортизаційні витрати (див. Ст.I.10.3).


СТАТТЯ І. 10 – ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ КОНТРАКТІВ ТА СУБПІДРЯДУ
На додаток до положень, викладених у Статті II.10 Загальних умов, якщо вартість контракту, наданого згідно з цими Статтями перевищує 25 000 євро, але нижче 144 000 євро, бенефіціари повинні оголосити тендер та отримати конкурентні пропозиції принаймні від трьох постачальників та обрати того, хто пропонує найкраще співвідношення вартості та якості, дотримуючись при цьому принципів прозорості та рівного ставлення до потенційних підрядників, а також уникаючи конфлікту інтересів. Якщо вартість контракту, що присуджується, перевищує 144 000 євро, застосовуються норми національного законодавства.
Бенефіціарам не дозволяється розбивати закупівлю обладнання на менші контракти, нижчі за поріг. Координатор зобов’язаний чітко задокументувати процедуру тендеру та зберігати документацію, зокрема, для цілей аудиту згідно зі Статтею II.27 Загальний умов.

СТАТТЯ І.11 – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКЛАСТИ ВНУТРІШНЮ УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ
Бенефіціари повинні укласти внутрішню угоду про співпрацю, що включатиме положення про управління, функціонування та координацію бенефіціарів та здійснення діяльності.
Підписану копію цієї угоди про партнерство потрібно надіслати Агентству електронною поштою протягом 6 місяців з дня підписання цієї Угоди. Якщо бенефіціарам не  вдалося надати цю угоду про партнерство, застосовуються положення, викладені у Статті ІІ.17.3.І Загальних Умов.
Внутрішні домовленості не мають містити жодного положення, що суперечить цій Угоді.

СТАТТЯ І.12 – НЕЗАСТОСУВАННЯ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ
Як виняток до Статті ІІ.25.3, некомерційний принцип не діє.

СТАТТЯ І.13 – ДОПУСТИМІСТЬ ВИДАТКІВ НА ОБЛАДНАННЯ
У порядку винятку зі Статті II.19.2 (c) Загальних умов та з огляду на особливий характер Програми Erasmus+ – Розвиток потенціалу в галузі вищої освіти, Агентством буде враховуватися загальна купівельна вартість обладнання, а не амортизація обладнання відповідно до тривалості дії та рівня фактичного використання для цілей діяльності. Амортизаційні витрати вважаються недопустимими.


СТАТТЯ І.14 – СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТНІ ПЕРЕКАЗИ
У порядку винятку з першого підпункту Статті ІІ.22 Загальних умов, координатор може, за погодженням з бенефіціарами, при виконанні діяльності коригувати кошторис шляхом перерозподілу між категоріями допустимих витрат бюджету, при цьому таке коригування не повинне впливати на здійснення діяльності, і перерозподіл між статтями бюджету не повинен перевищувати 10% суми кожної статті бюджету, для якої такий перерозподіл застосовується, при цьому не перевищуючи загальну суму допустимих витрат зазначених в Статті І.3 (а).

СТАТТЯ І.15 – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
1. З метою застосування Статті II.8 грантової угоди, стосовно оприлюднення  та використання відповідного логотипу, бенефіціари повинні дотримуватися інструкцій, доступних на цьому веб-сайті: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.
2. Бенефіціари повинні інформувати громадськість, пресу та засоби масової інформації про діяльність (включно з мережею Інтернет); згідно зі Статтею II.7, інформація, зазначена вище, повинна чітко вказувати «за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу» та містити графічні логотипи.
3. Якщо діяльність, або її частина, передбачає публікацію, ця згадка та графічні логотипи повинні розміщуватися на обкладинці або перших сторінках після примітки про редактора.
4. Якщо діяльність передбачає проведення заходів для громадськості, необхідно розмістити знаки та плакати, що стосуються цієї діяльності. Вони повинні містити логотипи, згадані у пункті 1. Дозвіл використовувати логотипи, описані у пункті 1, не передбачає права ексклюзивного використання і обмежується дією цієї Угоди.

СТАТТЯ І.16 – РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Бенефіціари Гранту за Програмою Erasmus+ зобов’язані забезпечити, що робота, здійснена у рамках цієї Угоди, та результати, отримані в результаті, отримають значну візуальну видимість. Координатор повинен приділити особливу увагу важливості розповсюдження, використання результатів діяльності та їхній візуальної помітності на міжнаціональному рівні.
Для цього координатор повинен:
(а) Створити та підтримувати (принаймні протягом тривалості проєкту) веб-сайт діяльності. Веб-сайт повинен містити актуальну інформацію принаймні щодо: опису проєкту, контактних даних координатора, список бенефіціарів, зазначити фінансову підтримку Європейського Союзу з відповідним логотипом (див. Статтю I.15) та надавати доступ до всіх результатів, по мірі їх досягнення;
(b)	Оновлювати резюме проєкту відповідно до інструкцій, наведених у Додатку ІV
(с) Упродовж усього проєкту надавати, за запитом, Агентству та/або Комісії інформацію, необхідну для популяризації Програми Erasmus+ та поширення результатів. Це може включати відповіді на опитувальник та внесення даних до баз даних;


(d) Використовувати платформу результатів проєктів Еразмус+ (веб-сайт http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/), щоб поширювати та використовувати результати та продукти проєкту відповідно до наданих в ній вказівок. Заключний звіт затвердять після того, як результати проєкту будуть завантажені на вищезгаданій платформі до моменту його подання.

СТАТТЯ І.17 – ЗУСТРІЧІ МІЖ АГЕНТСТВОМ ТА БЕНЕФІЦІАРАМИ
Представники координатора (та якщо потрібно – інших бенефіціарів) повинні взяти участь у засіданнях, організованих Агентством. На рік відбудеться до 2 зустрічей. Витрати на участь вважатимуться допустимими витратами.

СТАТТЯ І.18 – ЗМЕНШЕННЯ СУМИ ГРАНТУ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗГІДНО З ГРАНТОВОЮ УГОДОЮ І ЗА НЕЯКІСНЕ, НЕПОВНЕ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
1. У разі неякісного, неповного або несвоєчасного виконання, як зазначено у Статті II.25.4, оцінка реалізації проєкту здійснюватиметься Агентством, як наслідок – оцінка складе від 0% до 100%, де 0% знаходиться внизу рейтингової шкали (що відповідає найгіршій якості впровадження) і 100% знаходиться вгорі рейтингової таблиці (що відповідає найкращій якості впровадження).
2. Присуджена оцінка враховуватиме факт та серйозність невиконання або поганого, часткового чи несвоєчасного виконання діяльності, й відповідно її вплив на досягнення проєкту. Якщо оцінка нижче за 50%, до максимальної суми гранту, передбаченої грантовою угодою, можуть застосовуватися такі розміри зменшення наданого гранту:
	25 %, якщо проєкт набере принаймні 40 балів, але менше 50 балів,  тобто деякі поставлені цілі та результати зі заявки не було досягнуті, що обмежує глобальний вплив проєкту;
	35%, якщо проєкт набере принаймні 30 балів, але менше 40 балів, тобто декілька вагомих цілей та результатів із заявки не були досягнуті, що значно вплинуло на глобальний рівень проєкту, та можна вважати, що проєкт виконано лише частково;
	55%, якщо проєкт набере принаймні 20 балів, але менше 30 балів, тобто більшість цілей і завдань, поданих у заявці, не було досягнуто, що значно вплинуло на глобальний рівень проєкту, та можна вважати, що проєкт не виконано;
	75%, якщо проєкт набере менше, ніж 20 балів, тобто жодної з цілей чи результатів, зазначених у заявці, не було досягнуто, та ніяких вагомих результатів проєкту не було досягнуто задовільним способом.

3. Без жодних упереджень на право припинити надання гранту, Агентство може також застосовувати ставку зменшення 20% до максимальної суми гранту, якщо було порушено зобов’язання за Грантовою Угодою, зокрема у разі невиконання зобов’язання про видимість фінансування Союзу, передбачене у Статті ІІ.8, що розглядається як важливе зобов’язання.


СТАТТЯ І.19 – ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК З БЕНЕФІЦІАРАМИ З КРАЇН, ЩО НЕ Є ЧЛЕНАМИ ЄС
Це положення застосовується у тих випадках, коли бенефіціар має законне місце проживання в іншій країні, ніж країна-член Європейського Союзу («бенефіціар, що не входить до ЄС»).
У порядку винятку зі Статті ІІ.18.2, будь-яка сторона (Агентство або бенефіціар з країни, що не є членом ЄС) можуть передавати до Державного суду м. Брюссель будь-які суперечки між ними, що виникають у зв’язку з тлумаченням, застосуванням або чинністю цієї Угоди, якщо миролюбне врегулювання таких суперечок неможливе.
У такому випадку, якщо одна сторона ініціює розгляд суперечок судом Брюсселя, інша сторона не може передавати суперечки у зв’язку з тлумаченням, застосуванням або чинністю цієї Угоди до іншого суду, окрім вже задіяного Державного суду Брюсселя.

СТАТТЯ І.20 – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ
Враховуючи, що Агентство співпрацює з деякими органами з метою управління Програмою Erasmus+, зокрема, з Делегаціями ЄС та, у відповідних країнах, з Національними Еразмус+ Офісами (НЕО), бенефіціари зобов’язані надавати цим органам усю інформацію, що стосується виконання завдань, покладених на них, та надавати доступ до своїх веб-сайтів, приміщень та документації з будь-яких питань стосовно цієї діяльності.

СТАТТЯ І.21 – ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЄС
Грантові бенефіціари повинні запевнитися, що не буде виявлено субпідрядників, фізичних осіб, включно з учасниками семінарів та/ або тренінгів та одержувачів фінансової підтримки, інших третіх осіб у списках обмежувальних заходів ЄС. Списки осіб, груп, організацій, на яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС, обслуговуються інструментарієм Служби зовнішньої політики та публікуються на веб-сайті: www.sanctionsmap.eu

СТАТТЯ І.22 – ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БОРОТЬБУ З ФОРМАМИ РАСИЗМУ І КСЕНОФОБІЇ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Бенефіціар(и) та одержувачі фінансової підтримки третім особам не повинні брати участі у діяльності, визначеній у Статті 1.1, від а) до d) та Статті 1.3 Рамкового рішення ЄС 2008/913/JHA від 28 листопада 2008 року про «боротьбу з певними формами та вираженням расизму та ксенофобії засобами кримінального права».


Це не повинно зашкодити повазі основних прав, закріплених у статті 6 Договору про Європейський Союз, включно з правами на свободу самовираження та свободу інформації, та прав на свободу зібрань та об'єднань, задекларованих в Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.




ПІДПИСИ СТОРІН


Від імені координатора [Посада / Ім’я / Прізвище]
Ректор / 
Підпис Підписано у _____, дата 10.12.20
Від імені Агентства [Ім’я / Прізвище]
Підпис
Підписано у…….. , ………………


У двох екземплярах англійською мовою.

Якщо координатор з України:
Кругла гербова печатка: Міністерство освіти і науки України * університет ____* ЗКПО ____ * Тризуб
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