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Реєстрація проєктів у Міністерстві 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України

Проєкти програми ЄС Еразмус+

Національний Еразмус+ офіс в Україні сприяє підготовці проєкту на 
реєстрацію та проходженню командою проєкту всіх необхідних процедур 
реєстрації.



Необхідність реєстрації
Проєкти мають бути зареєстровані

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про
створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги» (зі змінами):
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF.

Постанова затверджує Порядок залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги, що містить
перелік документів, необхідних для проходження процедури
державної реєстрації проєктів (дивіться п.14).

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF


Документи для реєстрації
Лист-звернення від українського закладу вищої 

освіти/організації, 
який/яка подає клопотання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України, із зазначеними додатками.
Обов’язково вказати всіх членів партнерства від України, якщо такі є
наявними (наприклад, ЗВО, приватні організації, громадські об'єднання
тощо) – реципієнти/співвиконавці, що отримують кошти.



Документи для реєстрації
Листи-звернення від інших українських 

реципієнтів-партнерів проєкту, 

якщо такі є в проєкті, (такі ж, як попередній лист-звернення, але без
зазначення додатків).



Документи для реєстрації
Завірена копія грантової угоди мовою оригіналу.

Копія має бути завірена ЗВО, який подає пакет на реєстрацію,
наприклад, так: «Засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа.
Прокопенко О.І., посада, назва організації. Дата, підпис, печатка».



Документи для реєстрації
Завірений переклад копії грантової угоди. 

На завіренні має бути орієнтовно така фраза: «Переклад документу
здійснено перекладачем Іванютою В.І. Переклад відповідає змісту
оригінального документа. Дата, підпис, печатка».

Може бути завірений відповідним підрозділом ЗВО.



Документи для реєстрації
Завірений Додаток 1 до грантової угоди. 

Першу сторінку додатку взяти з грантової угоди (потрібно взяти
сторінку ANNEX I із грантової угоди) та додати до неї сторінку чи дві з
аплікаційної форми з додатками, яка подавалася на конкурс, (там,
де є опис проєкту з метою, цілями та завданнями) Part F/F.1. для
проєктів CBHE чи PART D – для проєктів Жан Моне, чи подібна
частина аплікаційної форми для інших проєктів) англійською мовою
(разом Ваш Додаток 1 складе 2-3 сторінки). Додаток має також бути з
перекладом українською мовою та бути завірений, наприклад, так:
«Засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. Прокопенко О.І.,
посада, назва організації. Дата, підпис, печатка».



Документи для реєстрації
Завірений переклад сформованого Додатку 1, 

завіряється так, як і переклад угоди (див. вище).



Документи для реєстрації
Лист підтримки від Міністерства освіти і науки 

України чи іншого бенефіціара, якщо проєкт не для 
вищої освіти

(для отримання листа підтримки необхідно попередньо направити
офіційного листа-звернення (у довільній формі) до Міністерства щодо
підтримки проєкту – передається у паперовому варіанті. У листі запиті
до МОН України обов’язково вказуйте виконавця листа та його
контакти для можливого уточнення деталей з боку міністерства.



Документи для реєстрації
При закупівлі обладнання та послуг План закупівель
товарів, робіт та послуг, що будуть придбані за
кошти проєкту – мінімум 2 примірники в оригіналі (засвідчені
закладом-координатором/грантоотримувачем проєкту. Прим.: План
закупівель готується за зразком (є на сайті за посиланнями нижче) у
необхідній кількості екземплярів, підписується у паперовому вигляді
у координатора/грантоотримувача проєкту .



Документи для реєстрації

Завірені копії партнерських угод 

(у разі наявності українських реципієнтів як партнерів проєкту),

підписані між українським партнером проєкту та

координатором/грантоотримувачем проєкту (завіряються, як

зазначено вище).

Завірені переклади копій партнерських угод
(завіряються, як зазначено вище).



Документи для реєстрації

Чернетка листа у форматі WORD англ. та укр. 

мовами 

(надсилаєте на пошту Національного Еразмус+ офісу в Україні

office@erasmusplus.org.ua), на основі якої готується Лист підтримки

від Представництва ЄС в Україні.

mailto:office@erasmusplus.org.ua


Підготовка пакету документів на 
реєстрацію

Кожна копія документу та його переклад скріплюються /

прошиваються / прошнуровуються разом з перекладом, вказується

кількість аркушів, що разом прошиті.

Перед підготовкою пакету документів на реєстрацію звертайтеся за

порадами в Національний Еразмус+ офіс в Україні.



Куди направити пакет документів на 
реєстрацію?

Пакет документів на реєстрацію передається в

Національний Еразмус+ офіс в Україні (Вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8,

Київ, 01014, Україна), де звіряється правильність підготовлених

документів і передається для подальших процедур реєстрації.



Процес реєстрації
Національний Еразмус+ офіс в Україні передає пакет документів до

Представництва ЄС в Україні.

Представництво ЄС в Україні переглядає документи, готує лист підтримки

для надання в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України та передає весь пакет документів до Міністерства.

Згідно Порядку, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України приймає рішення щодо реєстрації проєкту

протягом 10 робочих днів з моменту подачі пакету документів.



Довідкові матеріали
На веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні:

Сторінки щодо реєстрації проєктів із зразками документів: 
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

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-

reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-

torhivli-ukrainy.html

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


Довідкові матеріали
На веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні:

Методичні рекомендації для виконавців проєктів Еразмус+:

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-
materialy/category/4-dlia-vykonavtsiv-potochnykh-
proektiv.html?download=117:pam-iatka-dlia-vykonavtsiv-proektiv-erazmus-
rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-2015-r

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/4-dlia-vykonavtsiv-potochnykh-proektiv.html?download=117:pam-iatka-dlia-vykonavtsiv-proektiv-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-cbhe-2015-r


Корисні посилання
Сторінка щодо реєстрації проєктів на веб-сайті Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України:

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=36c9584e-020d-4f57-8f67-
8e8e8cbee155&tag=DopomogasUPrikordonnikhOblastiakhURamkakhSpilnikhOperat
siinikhProgramvropeiskogoInstrumentuSusidstva2014-2020

Перелік проєктів міжнародної допомоги, зареєстрованих у Міністерстві
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1a84cbfc-ba33-46fc-8358-
c66e206be1ca

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=36c9584e-020d-4f57-8f67-8e8e8cbee155&tag=DopomogasUPrikordonnikhOblastiakhURamkakhSpilnikhOperatsiinikhProgramvropeiskogoInstrumentuSusidstva2014-2020
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1a84cbfc-ba33-46fc-8358-c66e206be1ca


Erasmus+

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги, 
зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!

Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело: 

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

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

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

