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Партнерська угода 
 

Грантова угода № 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

[Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)] 

 

 

Цю Партнерську угоду (далі – «Угода») уклали між собою  

 

Університет Міколаса Ромеріса (УМР) 

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius , Литва 

Тел. Офіс Ректора (+370 5) 271 46 25 

ел. пошта roffice@mruni.eu 

вебсайт: www.mruni.eu 

Реєстраційний код LT119517219 

що надалі іменується «Координатор», в особі д-ра, проф. Інги Жаленене, ректора, офіційного 

представника, визначеного у Грантовій угоді 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, 

 

і наступний  Бенефіціар: 

 

1. Державний вищий навчальний заклад «Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова» (P5) – зареєстрований в Україні 

(пр. Героїв України 9, Миколаїв, 54025 Україна) 

 

що надалі іменуються «Бенефіціар», в особі офіційного представника Євгена Трушлякова, ректора 

, згідно з мандатом, що було підписана та додано до Грантової угоди (див. Додаток IV до цієї 

Угоди). 

 

Якщо положення стосується без розрізнення «Координатора» і «Бенефіціара», для цілей цієї Угоди 

вони будуть колективно поіменовані як «Бенефіціари». 

 

Сторони домовились про таке: 

mailto:roffice@mruni.eu
http://www.mruni.eu/
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Стаття 1 

Предмет Партнерської угоди 

 

1.1 Ця Угода визначає умови, що регулюють стосунки між сторонами, шляхом установлення їх 

прав та обов’язків, а також встановлює регламент роботи, що має бути виконана для успішної 

реалізації діяльності у рамках програми ЄС Erasmus+: CBHE Діджиталізація економіки як елемент 

сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco (далі по тексту – «Проект»). 

 

1.2 Координатор і бенефіціари зобов’язуються зробити все, що в їхніх силах, щоб виконати 

робочий план проекту, що становить предмет цієї Угоди, яка виконується у рамках Грантової 

угоди № 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, укладеної між Координатором та Виконавчим 

агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (далі по тексту – «Виконавче 

агентство»), яка стосується вищезазначеного проекту. 

 

1.3 Предмет цієї Угоди та відповідний робочий план деталізовані у додатках до Грантової угоди. 

Умови відповідної Грантової угоди, відповідні додатки та інструкції становлять невід’ємну частину 

цієї Угоди та переважають над нею (перелік додатків див. у Статті 20 даної Угоди). 

 

1.4 Координатор та бенефіціари пов’язані умовами цієї Угоди, Грантової угоди та будь-яких змін 

до останньої. 

 

 

Стаття 2 

Термін дії 

 

2.1 Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання останньою стороною, але має зворотну 

силу, починаючи з дати періоду допустимої тривалості проекту, встановленого у Грантовій угоді. 

 

2.2 Період допустимої тривалості діяльності і витрат відповідає положенням Грантової угоди або 

будь-яких подальших змін та поправок до неї. 

 

2.3 Дана Угода залишається чинною до того моменту, як Координатора буде повністю звільнено 

від його обов’язків, що виникають через Грантову угоду, підписану з Виконавчим агентством. 

 

 

Стаття 3 

Обов’язки сторін 

 

3.1 Загальні обов’язки та роль Бенефіціарів (включаючи Координатора). 

 

Бенефіціари: 

 

(a) разом відповідають за виконання видів діяльності, призначеної їм, і проводять роботу у 

відповідності з робочою програмою та графіком, викладеними у Грантовій угоді та 

затвердженій заявці, роблячи все можливе для досягнення визначених результатів і 

приймаючи повну відповідальність за свою роботу відповідно до прийнятих професійних 

принципів; 

(b) дотримуються усіх положень Грантової угоди та її додатків, з усіма положеннями цієї Угоди, 

а також законодавства ЄС та національного законодавства; 

(c) разом відповідають за виконання будь-яких юридичних зобов’язань, покладених на них разом 

або окремо; 

(d) надають персонал, приміщення, обладнання та матеріали, наскільки це необхідно для 

виконання діяльності, визначеної у робочій програмі; 

(e) несуть відповідальність за раціональне управління фінансами та економічну ефективність 

коштів, виділених на проект. 
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3.2 Конкретні зобов’язання і роль Координатора. 

 

Координатор: 

 

(a) відповідає за загальну координацію, менеджмент та виконання проекту згідно з Грантовою 

угодою; 

(b) виступає в якості посередника для всієї комунікації між Бенефіціарами і Виконавчим 

агентством, інформує Бенефіціарів про будь-які важливі повідомлення, отримані від 

Виконавчого агентства або надіслані до нього; 

(c) інформує Бенефіціарів про будь-які зміни, пов’язані з проектом або Грантовою угодою, або 

будь-які події, що можуть істотно вплинути на виконання діяльності; 

(d) як єдиний отримувач платежів від імені всіх бенефіціарів, переводить кошти бенефіціарам у 

встановлений термін та у відповідності до положень щодо платежів, викладених у Статті 5 

цієї Угоди; 

(e) управляє та перевіряє належне витрачання коштів у відповідності до положень Грантової 

угоди та цієї Угоди; 

(f) дотримується усіх вимог звітування стосовно Виконавчого агентства, як передбачено 

положеннями Статті I.4 Грантової угоди. Координатор не може делегувати жодної частини 

цього завдання іншій стороні; 

(g) готує платіжні вимоги від імені бенефіціарів відповідно до положень Статті I.4 Грантової 

угоди; 

(h) надає по одній копії цієї Угоди, підписаній належним чином, кожному Бенефіціару та 

Виконавчому агентству протягом 6 місяців з підписання Грантової угоди; 

(i) передає Бенефіціарам офіційні документи, що мають відношення до проекту, такі як 

підписана Грантова угода та додатки до неї, Інструкція з використання гранту, різноманітні 

шаблони звітів та інші відповідні документи, що стосуються проекту; 

(j) передає Бенефіціарам копії всіх звітів, поданих до Виконавчого агентства, а також копії листів 

з відгуками, отриманих від Агентства після оцінювання звітів і моніторингових візитів на 

місцях. 

 

3.3 Конкретні обов’язки і роль кожного Бенефіціара (за винятком Координатора). 

 

Кожен Бенефіціар зобов’язаний: 

 

(a) забезпечити належну комунікацію з Координатором та іншими Бенефіціарами; 

(b) підтримувати Координатора у виконанні його завдань відповідно до Грантової угоди; 

(c) своєчасно надавати Координатору всі відповідні дані, необхідні для підготовки звітів, 

фінансових звітів та будь-які інші документи, передбачені Грантовою угодою, а також усі 

необхідні документи у випадку аудитів, перевірок або оцінювань; 

(d) надавати Координатору будь-яку іншу інформацію або документи, які він може вимагати і що 

можуть виявитися необхідними для здійснення менеджменту проекту; 

(e) повідомляти Координатора про будь-які події, що можуть істотно вплинути або затримати 

виконання діяльності, а також про будь-які важливі відхилення у ході проекту (наприклад, 

зміна контактної особи проекту, зміни у бюджеті партнера, відхилення від робочого плану 

тощо); 

(f) інформувати координатора про будь-які зміни у правовому, фінансовому, технічному, 

організаційному положенні або про зміни форми власності та про будь-які зміни назви, 

адреси або юридичного представника.  

 

Стаття 4 
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Фінансування діяльності 

 

4.1 Максимальний грантовий внесок Програми Еразмус+ для виконання проекту протягом 

контрактного періоду, який охоплює Грантова угода, складає 995404,00 євро, і набуває форми, що 

визначена у Додатку III Грантової угоди. 

 

4.2 Грантовий внесок Програми Еразмус+ надається партнерству у формі: 

 «відшкодування фактичних витрат» для вартості обладнання і субпідрядів 

 «внеску на основі одиничної вартості» для витрат, понесених на витрати на Персонал, 

Проїзні витрати та витрати на Перебування 

 

4.3 Грантовий внесок для виконання проекту призначений для покриття лише частини витрат, 

фактично понесених Бенефіціарами при виконанні передбаченої діяльності. Бенефіціари 

зобов’язуються надавати додаткові ресурси проекту, необхідні для забезпечення його повного 

виконання згідно з Грантовою угодою. 

 

4.4 Всі деталі розподілу кошторису за джерелами фінансування, бенефіціарами та категоріями 

бюджету подані у Додатку І до цієї Угоди. 

 

 

Стаття 5 

Порядок проведення розрахунків 

 

5.1 Координатор переводить частину грантового внеску Програми Еразмус+, що належить 

кожному Бенефіціару, використовуючи рахунки, наведені у Додатку VI  цієї Угоди- Форма 

Фінансової Ідентифікації організації беніфіціара. 

 

 

5.2 Переказ грантового внеску Програми Еразмус+ окремим Бенефіціарам буде здійснюватися 

відповідно до такого графіку та процедури:  

 

Координатор перерахує на відповідний рахунок бенефіціара передбачуваний грантовий внесок 

Еразмус +, визначений у Додатку І до цієї Угоди, таким чином: 

1. Координатор здійснить перший внесок попереднього фінансування  у розмірі 50% від 

максимальної суми, зазначеної в Додатку I, бенефіціару протягом 30 календарних днів з 

моменту набрання чинності цієї Угоди. 

 

2. Координатор здійснить другий платіж попереднього фінансування в розмірі 40% від 

максимальної суми, зазначеної в Додатку I, бенефіціару протягом 30 календарних днів з 

моменту отримання координатором другого попереднього фінансування від Виконавчого 

Агентства  

 

Виконавче Агентство повинно здійснити другий платіж попереднього фінансування в розмірі 

40% від максимальної суми, зазначеної у статті I.3.1 Грантової Угоди  координатору протягом 

60 календарних днів з моменту отримання Виконавчим  Агентством запиту на другий платіж 

попереднього фінансування, згідно  статті I.4.2 Грантової Угоди. 

 

Якщо заява про використання першого внеску попереднього фінансування показує, що менше 

70% від першого внесеного внеску попереднього фінансування було використано для 

покриття витрат на реалізацію проєкту, сума другого попереднього фінансування, що підлягає 

сплаті, буде зменшиться на різницю між 70%  максимального розміру  та використаною 

сумою. 

3. Сплата залишку відшкодування  або покриття  решти частини прийнятних витрат та внесків 

на реалізацію проєкту. 

Після отримання необхідних підтверджень витрат / діяльності (як зазначено у Керівництві 

щодо використання гранту), протягом 30 календарних днів з моменту отримання 
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координатором виплати залишку від Виконавчого Агентства, координатор відшкодує кошти 

бенефіціара на рахунку, зазначеному в Додатку VI цієї Угоди, фактично понесені витрати 

відповідно до кошторисного розподілу бюджету, визначеної в Додатку I до Угоди. 

 

5.3 Бенефіціари зобов’язані використовувати грантовий внесок Програми Еразмус+ винятково в 

цілях, визначених проектом, та у відповідності з умовами та положеннями даної Угоди і Грантової 

угоди та її додатків. Суми гранту Еразмус+, отримані в якості авансу і не використані 

Бенефіціарами, будуть повернені Координатору не пізніше ніж через 30 днів після завершення 

контрактного періоду проекту. 

 

5.4 Якщо є різниця між сумою грантового внеску Еразмус +, який фактично використовується 

партнерством, та сумою витрат, визначених Виконавчим агентством прийнятними наприкінці 

проекту, бенефіціар (и), відповідальний (і) за витрати, визнані неприйнятними, відшкодує 

відповідна сума координатору. 

 

5.5 Витрати на фінансові перекази несуться таким чином: 

• Координатор несе витрати на переказ, які стягує його банк; 

• Бенефіціар несе витрати на переказ, які стягує його банк; 

• сторона, яка спричинила  повторення переказу, несе всі витрати на такий переказ. 

 

Стаття 6 

Звітність 

 

6.1 Координатор відповідає за своєчасне подання до Виконавчого агентства всіх звітів, 

включаючи фінансові, як вимагається у Грантовій угоді. З цією метою Бенефіціари своєчасно 

надають Координатору всю необхідну інформацію та, за необхідності, копії підтверджувальних 

документів, необхідні для підготовки звітів, в тому числі фінансових, та будь-яких інших 

документів, як того вимагає Грантова угода, включаючи але не обмежуючись:   

Технічний звіт про хід виконання проєкту, складений відповідно до додатка V до Грантової Угоди 

та Заяви про використання попереднього фінансування, складений згідно з додатком VI до 

Грантової Угоди, підкріплений усіма підтверджувальними документами згідно з наступним 

графіком: 

 

До 15 вересня 2022 р. (M22): охоплює період від M1 до M21 (проміжний звіт) 

До 15 грудня 2023 р. (M36 + 1): охоплює період з M22 по M36 (Підсумковий звіт) 

 

Бенефіціар відповідає за підготовку та надсилання координатору форм внутрішньої звітності кожні 

6 місяців проекту, складених відповідно до Додатку VII, за таким графіком: 

 

До 15 червня 2021 р. (М7): охоплює період від М1 до М6 

До 15 грудня 2021 року (М13): охоплює період з М7 по М12 

До 15 червня 2022 р. (M19): охоплює період з M13 по M18 

До 15 вересня 2022 р. (M22): охоплює період з M19 по M21 (разом з проміжним звітом) 

До 15 грудня 2022 р. (M25): охоплює період з M22 по M24 

До 15 червня 2023 р. (M31): охоплює період з M25 по M30 

До 15 грудня 2023 р. (M36 + 1): охоплює період з M31 по M36 (разом із Підсумковим звітом) 

 

6.2  Координатор надає Бенефіціарам належні форми звітності для декларування витрат/діяльності 

та відповідні інструкції щодо їх заповнення. Ці звіти складаються у ЄВРО. 

 

6.3 Бенефіціари ведуть облік усіх витрат/діяльності в рамках проекту та зберігають всі докази та 

відповідну документацію протягом періоду у 5 років після виплати залишку гранту за Грантовою 

угодою. Координатор може відхилити будь-який пункт, що не може бути виправданий згідно з 

правилами, встановленими Виконавчим Агентством у Грантовій угоді та Інструкції з використання 

гранту. 
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Стаття 7 

Управління бюджетом та фінансовими коштами 

 

7.1 Грантовий внесок Еразмус+ на покриття витрат на персонал, проїзних витрат і витрат на 

перебування в рамках проекту розраховується на основі «одиничної вартості витрат», індивідуальні 

значення яких визначені в Інструкції Програми Еразмус+, в Інструкції з використання гранту та 

Інструкціях щодо Додаткового компоненту мобільності (за наявності). 

 

7.2 З метою виконання діяльності за проектом та відшкодування витрат Бенефіціарів, понесених 

у зв’язку з оплатою персоналу, проїздом та витрат на перебування, партнерство буде 

застосовувати значення одиничної вартості витрат, визначені в Інструкції Програми Еразмус+  

 

7.3 Грантовий внесок Еразмус+ на покриття витрат проекту на обладнання і субпідряди буде 

базуватись на обґрунтуванні фактично понесених витрат. Це обґрунтування буде мати форму 

підтверджувальної документації, визначеної у відповідному розділі Інструкції з використання 

гранту. 

 

7.4 Бенефіціари підтверджують, що вони поважають соціальне і трудове законодавство своєї 

країни незалежно від витрат на персонал, що працює у проекті. 

 

7.5 Кожен Бенефіціар відповідає за забезпечення належного страхування для свого персоналу і 

студентів під час участі у діяльності. 

 

Стаття 8 

Загальні адміністративні положення 

 

8.1 Будь-які важливі повідомлення стосовно проекту між Бенефіціарами повинні робитися 

письмово та адресуватися призначеному менеджеру проекту кожного Бенефіціара згідно з 

наведеними нижче даними: 

 

Від Координатора: 

проф., д-р Жанетта Сіманавічене  

Університет Миколаса Ромеріса  

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius , Литва 

zasiman@mruni.eu; prc@mruni.eu 

 

Від Бенефіціару: 

Вячеслав Івата 

Кандидат економ.наук, доц., начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу якості 

навчання 

тел +38(067_267-10-69 

vyacheslav.ivata@nuos.edu.ua 

 

8.2 Про будь-які зміни у вищенаведеній інформації необхідно повідомляти своєчасно. 

 

 

Стаття 9 

Популяризація та візуальна презентація 

 

9.1 Координатор і Бенефіціари забезпечують належне висвітлення проекту і зобов’язуються грати 

активну роль у будь-яких подіях, що організовуються з метою використання, розвитку / поширення 

результатів проекту. 

 

9.2 Будь-які повідомлення або публікації проекту, в тому числі на конференції або семінарі, 

повинні вказувати, що проект співфінансується коштом ЄС у рамках Програми Еразмус+, та мають 

відповідати правилам візуальної презентації, що містяться у Статті I.15.1 та I.15.2 Грантової угоди, а 

також у Інструкції з використання гранту. 

mailto:prc@mruni.eu
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Стаття 10 

Конфіденційність і захист даних 

 

10.1 Координатор і Бенефіціари зберігають конфіденційність будь-яких документів або інших 

матеріалів, які безпосередньо стосуються предмету Угоди, що належним чином позначені як 

конфіденційні, якщо розголошення може завдати шкоду іншій стороні. Сторони залишаються 

зв’язаними цим зобов’язанням після дати завершення діяльності. 

 

10.2 Усі особисті дані, що містяться в цій Угоді або мають до неї відношення обробляються у 

відповідності з положеннями Статті II.7 Грантової угоди. 

 

 

Стаття 11 

Майнові права і право власності 

 

11.1 Майнові права на всі результати проекту, включаючи авторські права та права 

інтелектуальної власності, а також на звіти та іншу документацію, що стала результатом виконання 

діяльності, належать Бенефіціарам, згідно зі Статтею I.8 Грантової угоди. 

 

11.2 Матеріали, що вже були розроблені до початку проекту, можуть використовуватися лише в 

рамках проекту як зразки належної практики. Авторське право є строго захищеним. З метою 

відтворення та масштабів виробництва необхідно отримати дозвіл наперед. 

 

 

Стаття 12 

Відповідальність 

 

12.1 Кожна зі сторін Угоди звільняє іншу сторону від будь-якої цивільно-правової 

відповідальності за будь-які збитки, які зазнала вона або її працівники/студенти в результаті 

виконання цієї Угоди, в тій мірі що ці збитки не пов’язані з серйозною або навмисною недбалістю 

або помилкою з боку іншої сторони або її працівників/студентів. 

 

 

Стаття 13 

Конфлікт інтересів 

 

13.1 Координатор та Бенефіціари зобов’язані вжити всі необхідні запобіжні заходи, щоб уникнути 

будь-якого ризику конфлікту інтересів, який може вплинути на неупереджене та об’єктивне 

виконання Угоди. Такий конфлікт інтересів може виникнути, зокрема, в результаті економічних 

інтересів, політичної або національної спорідненості, з сімейних або емоційних причин або через 

інший спільний інтерес.  

 

13.2 Про будь-яку ситуацію, яка становить або може призвести до такого конфлікту, необхідно 

негайно повідомити Координатора, а причетний Бенефіціар повинен терміново вжити всі необхідні 

заходи, щоб виправити ситуацію. 

 

13.3 Координатор вирішить, чи необхідно повідомляти Виконавче агентство, як передбачено 

Статтею II.4 Грантової угоди. 

 

 

Стаття 14 

Робочі мови 

 

14.1 Робочою мовою партнерства є англійська 
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14.2 Обидві сторони зобов’язуються виділити для роботи у проекті персонал, який достатньо 

володіє робочою мовою, щоб забезпечити безперешкодну комунікацію та розуміння питань, що 

обговорюються. 

 

 

Стаття 15. Управління проектом 

 

15.1. Проект DigEco буде побудований на взаємній вигоді для всіх партнерів з метою релізації цілей 

та завдань та досягнення корисних змін або доданої вартості. Управління проектом буде 

організовано таким чином, щоб кожен партнер міг забезпечити активну участь із розподілом 

конкретних завдань та функціями кожного університету. 

 

15.2. Спільна координаційна рада DigEco (JCC): складається з локальних координаторів кожного 

Партнера; формує та координує проектну діяльність; відповідає за загальну координацію проекту; 

гарантує реалізацію проектної діяльності та взаємодії її компонентів відповідно до цілей та 

контролює виконання завдань; контролює та контролює якість процесів. Кожен член JCC відповідає 

за своєчасне та належне виконання завдань та відповідність діяльності поставленим цілям. 

 

15.3. Координатор проекту відповідає за розподіл фінансових ресурсів відповідно до розподілу 

бюджету та за діяльность DigEco у рамках Робочих пакетаів. Координатор також відповідає за 

загальне управління, адміністрування, юридичні та фінансові питання, зв'язок та співпрацю з 

Виконавчим Агентством. Рішення приймаються за взаємним погодженням і JCC. 

 

15.4. Робочі групи відповідають за ефективне управління проектом та забезпечення горизонтальних 

зв'язків. Робочі групи проекту (PWG) будуть створені в кожній партнерській організації та 

включатимуть: (1) координатора PWG для загальної координації проекту в кожній партнерській 

організації; (2) керівник проекту PWG, який гарантує виконання проектної діяльності, компонентів 

проекту та взаємодії; (3) викладачі - для оцінювання змісту навчальних програм та (5) 

адміністративно-технічний персонал. 

 

15.5. PWG буде уповноважена: (1) організовувати / переглядати навчальні програми; (2) 

забезпечувати зв'язки університету та бізнесу; (3)організовувати пілотне навчання / експлуатацію 

лабораторій VIDEL, VPLP, включаючи PIE; (4) створювати мережі та розповсюджувати результати 

проекту; (5) розробляти та послідовно виконувати робочий план організації на локальному рівні. 

 

Стаття 16 

Розв’язання конфліктів 

 

16.1 У випадку конфлікту між партнерами проекту, що виник через інтерпретацію або 

застосування цієї Угоди, або у зв’язку з діяльністю, що у ній міститься, причетні сторони 

намагаються швидко досягнути мирової угоди у дусі співробітництва. 

 

16.2 Спори направляються у письмовій формі до Керівного комітету проекту (або органу, що 

складається з представників усіх партнерів проекту), що намагається владнати конфлікт шляхом 

медіації. 

 

 

Стаття 17 

Застосовне право і юрисдикція 

 

17.1 Ця угода регулюється законодавством Республіки Литва яка є країною Координатора. 

 

17.2 У випадку спорів з питань за цією Угодою, які не можуть бути розв’язані мировим 

розв’язанням, питання вирішується згідно з юрисдикцією країни Координатора. 
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17.3 Якщо будь-яке положення цієї Угоди або застосування такого положення вважається 

недійсним або таким, що не має позовної сили повністю або частково через юридичні вимоги, всі 

інші положення залишаються дійсними та обов’язковими для обох сторін. 

 

17.4 Якщо певне положення цієї угоди виявиться повністю або частково недійсним, сторони цієї 

Угоди замінюють недійсне положення дійсним, яке максимально можливо наближається до мети 

недійсного положення. 

 

17.5 Ця угода вчинена англійською мовою. У випадку перекладу цієї Угоди та її додатків, 

переважає англійська версія. 

 

 

Стаття 17 

Припинення дії угоди 

 

17.1 У випадку, якщо будь—який з Бенефіціарів не виконує свої зобов’язання за даною Угодою 

або Грантовою угодою, Координатор може припинити його участь у проекті після отримання 

офіційного письмового дозволу Виконавчого агентства. 

 

17.2 Координатор повідомляє такого Бенефіціара рекомендованим листом. Бенефіціар має один 

місяць, щоб подати всю відповідну інформацію, щоб опротестувати це рішення. 

 

 

Стаття 19 

Форс-мажор 

 

19.1 Якщо будь-яка зі сторін опинилась під дією форс-мажорних обставин (як визначено у Статті 

II.14 Грантової угоди), вона негайно письмово повідомляє про це іншу сторону, вказавши сутність, 

імовірну тривалість та очікувані наслідки цієї події. 

 

19.2 Жодна зі сторін не вважається такою, що порушила свої зобов’язання, якщо їх виконанню 

завадили форс-мажорні обставини. Сторони повинні вжити всі необхідні заходи, щоб мінімізувати 

можливу шкоду для успішного виконання проекту. 

 

 

Стаття 20 

Зміни та поправки 

 

20.1 Будь-які зміни та поправки вносяться письмово шляхом укладання Додаткової угоди і 

набувають чинності після підписання уповноваженими представниками обох сторін. Жодні усні 

домовленості не можуть бути обов’язковими для сторін з цією метою. 

 

20.2 Зміни та поправки не можуть мати на меті внесення змін, що можуть поставити під сумнів 

положення Грантової угоди. 
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Стаття 21 

Додатки 

 

Додаток I – Розподіл бюджету/витрат/співфінансування за Бенефіціарами і категоріями 

бюджету. 

Додаток II – Способи винагороди працівників, що беруть участь у проекті. 

Додаток III – Способи відшкодування дорожніх витрат і витрат на перебування. 

Додаток IV – Копія Грантової угоди, підписаної між Координатором і Виконавчим 

Агентством, включаючи додатки та чинні поправки. 

Додаток V – Посилання на Керівництво з використання гранту. 

Додаток VI – Форма фінансової ідентифікації організації-бенефіціара. 

Додаток VII –– Внутрішні форми звітності. 

Додаток VII.1 Шаблон табелю обліку робочого часу 

Додаток VII.2 Шаблон спільної декларації 

Додаток VII.3 Індивідуальний шаблон звіту про подорожі 

Додаток VII.4 Шаблон листа-підтвердження 

Додаток VII.5 Згода на обробку персональних даних 

 

Ми, що підписалися нижче, заявляємо, що прочитали і приймаємо умови цієї Угоди, як описано 

вище, включаючи додатки до неї. 

Від імені Координатора 

Університет Міколаса Ромеріса 

проф. Інги Жаленене, Ректор  

 

 

 

 

 

 

Підпис, печатка 

Підписано у м. Вільнюс, Литва 

 

Дата [__/__/____] 

 

 Від імені Бенефіціара 

Офіційний представник  

Державний вищий навчальний заклад 

«Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова» 

проф. Євген Трушляков, Ректор 

 

 

 

Підпис, печатка 

Підписано у м. Миколаїв, Україна 

 

Дата [28/01/2021 р.] 

 

 

 



11 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Переклад підготовлено проектом ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» на основі першоджерела англійською мовою 

 

 

Додаток I – Розподіл бюджету/витрат/співфінансування за Бенефіціарами і категоріями 

бюджету. 

Бюджетна таблиця або посилання: Рекомендація додати версію бюджету, яка узгоджується з 

EACEA 

No Назва партнерської організації 

Видатки на 

персонал 

Дорожні 

витрати 

Витрати на 

перебування  

Обладна

ння 

Субконтра

кт 
Разом 

P1 
Університет Миколаса Ромеріса  38742 5715 16200 - 5300 65957 

P2 
Університет прикладних наук Гамбург  38230 5765 15600 - - 59595 

P3 
Університет Марібор  34836 6310 15840 - 900 57886 

P4 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний 

університет»  

32610 6010 20400 34784 25728 119532 

P5 

Державний вищий навчальний заклад 

«Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова»  

28554 5725 19680 34784 - 88743 

P6 

Державний університет  «Житомирська 

політехніка»  
28554 5725 19680 34784 - 88743 

P7 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 
28554 5365 19200 34784 - 87903 

P8 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного  

28554 6010 20400 34784 - 89748 

P9 

Таджицький технічний університет імені 

академіка М. Осімі  
26268 12440 19440 34784 - 92932 

P10 

Таджицький державний фінансово-

економічний університет  
26268 12440 19920 34784 - 93412 

P11 

Худжандський політехнічний інститут 

Таджицького технічного університету  
26268 12800 19920 34784 - 93772 

P12 

Вінницька міська громадська організація 

соціального розвитку та становлення 

окремих малозахищених категорій 

молоді „Паросток”  

4140 3895 9240 - - 17275 

P14 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія М-Мастер»  
4122 4360 10320 - - 18802 

P15 

Група Компаний «Нексигол Навовар» 

(Таджикістан) 
2804 8460 9840 - - 21104 

P16 

Міністерство цифрової трансформації 

України 
- - - - - - 

Разом грант в евро 348504 101020 235680 278272 31928 995404 
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Додаток II – Способи винагороди працівників, що беруть участь у проекті. 

 

Витрати на персонал 

 

Для того, щоб отримати  витрати на персонал у проекті DigEco (сума на кожного бенефіціара 

вказана в Додатку I), наступні, підписані належним чином документи повинні бути заповнені та 

надіслані бенефіціаром кожні 6 місяців, починаючи з дати початку проекту 15 листопада, 2020 до 

кінця проекту 14 листопада 2023: 

 

• Табелі обліку робочого часу (шаблон у Додатку VII.1) 

• Спільна декларація (шаблон у Додатку VII.2) 

• Підтвердження обліку витрат на персонал на рахунках організації-партнера 

(розрахункова відомість). 

• Копія трудового договору або будь-якого іншого еквівалентного документа. У 

випадку постійного персоналу (тобто персоналу, який не отримує винагороду 

безпосередньо з проекту), слід зазначити завдання, яке буде виконано для проекту 

ERASMUS +. 

• Належний переклад відповідних матеріалів англійською мовою, якщо в одному із 

вищезазначених документів використовується мова, що не входить до ЄС. 

 

Вищезазначені документи необхідно надати кожним співробітником, який працює над проектом за 

умови, що його / її зарплата виплачується організацією-бенефіціаром, а відповідні витрати 

відображаються на рахунках організації-партнера. 

 

Координатор залишає за собою право проводити внутрішній фінансовий аудит у будь-який час. У 

цьому випадку бенефіціар зобов'язується надати всі документи, що підтверджують витрачання 

грантових коштів, протягом 3 тижнів. Результати координатора внутрішнього аудиту можуть 

звітувати перед зовнішнім фінансовим аудитором. 
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Додаток III – Способи відшкодування дорожніх витрат і витрат на перебування. 

 

Проїзд та витрати на перебування 

 

Ця бюджетна стаття призначена як внесок у транспортні витрати та витрати на перебування 

працівників (сума на бенефіціара вказана в Додатку I. Розподіл бюджету). 

 

Всі подорожі здійснюються відповідно до плану проекту. Кількість учасників, маршрут та період 

мобільності плануються Правлінням проекту (PMB) DigEco та заздалегідь узгоджуються між 

членами Консорціуму. 

 

Дорожні витрати 

 

Авіаквитки, залізничні та автобусні квитки повинні купувати бенифіціари самостійно за 

погодженням з координатором. 

 

Необхідні підтверджуючі документи на дорожні витрати складаються з: 

• Індивідуальний звіт про подорожі (шаблон наведений у Додатку VII.3) 

• Посадкові талони або подібні документи, що підтверджують польот 

• Проїзні квитки / рахунки-фактури / квитанції або подібні докази витрат на проїзд 

іншим видом транспорту ніж літак 

• Лист-підтвердження (шаблон наведений у Додатку VII.4). 

 

Витрати на перебування 

 

Витрати на перебування означають надання кожній особі, яка бере участь у програмі мобільності, 

надбавка для покриття витрат на проживання, добові, послуги місцевого та громадського 

транспорту, візовий збір, страхування. 

 

Витрати на перебування відшкодовуватимуться на основі одноразових виплат згідно з правилами 

програми Еразмус + та з урахуванням максимальних ставок, зазначених у Керівництві щодо 

використання гранту. 

 

Зобов'язання учасників мобільності 

 

Кожен учасник мобільності суворо зобов'язаний дотримуватися плану мобільності. 

Протягом періоду навчання персоналу цільових університетів приймаючий університет повинен 

вести облік відвідуваності та навчальної діяльності кожного учасника. Дані про відвідуваність 

повідомляються цільовим університетам та координатору. Якщо будь-який учасник пропустив 

більше 25% занять без поважних причин, сертифікат про відвідування та навчальні заходи не 

видаватиметься, а оплата мобільності зменшиться. 
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Додаток IV – Копія Грантової угоди, підписаної між Координатором і Виконавчим 

Агентством, включаючи додатки та чинні поправки. 

Електронна копія Угоди про грант № 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP доступна 

https://drive.google.com/drive/folders/1SyMImwXcev0d3D4acB6m-ebDNjCv5qSp

https://drive.google.com/drive/folders/1SyMImwXcev0d3D4acB6m-ebDNjCv5qSp
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Додаток V. Посилання на Керівництво по програмі Еразмус +. 

 

Довідник програми Еразмус + доступний: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
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Додаток VI: Форма фінансової ідентифікації партнера 

 

Форма фінансової ідентифікації партнера повинна бути заповнена та підписана на основі шаблону, 

наданого Європейською комісією: 

КОЖНОМУ ПАРТНЕРУ НАДАТИ СВОЮ ДОВІДКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Додаток VII: Форми внутрішньої звітності 

 

Додаток VII.1 Шаблон робочого часу 

Додаток VII.2 Шаблон спільної декларації 

Додаток VII.3 Індивідуальний шаблон звіту про подорожі 

Додаток VII.4 Шаблон листа-підтвердження 

Додаток VII.5 Згода на обробку персональних даних 

 

Додаток VII.1 Шаблон робочого часу 

 

Рекомендована форма робочого часу доступна тут: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-

2019_en 

 

Додаток VII.2 Шаблон спільної декларації 

 

Шаблон спільної декларації CBHE доступний тут: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-

2019_en 

 

Додаток VII.3 Індивідуальний шаблон звіту про подорожі 

 

Індивідуальний шаблон звіту про подорожі доступний тут: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-

2019_en 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2019_en
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Додаток VII.4 Шаблон листа-підтвердження 

 

        
 

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

 
Цим ми підтверджуємо що…………………………………………………………………………………………….. 

(      Назва, ім'я та прізвище) 

від 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Організація, що відправляє) 

брали участь у…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

що організована  ……………….………………………………………………………………………………………: 

(Приймаюча установа) 

 

в рамках проекту ERASMUS + Цифровізація економіки як елемент сталого розвитку України та 

Таджикистан (DigEco), 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

 

 

 

Період візиту  з: ____________________________ до _________________________________ 

(день / місяць / рік)     (день / місяць / рік) 

 

 

 

     (Підпис та штамп приймаючої установи) 
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Додаток VII.5 Згода на обробку персональних даних 

 

      

 

Відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року 

про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент про захист даних) (ОВ UE L 119/1, 04.05.2016), далі - 

GDPR, Університет Миколи Ромеріса (MRU) повідомляє, що: 

1. Ваші персональні дані адмініструються Університетом Миколаса Ромеріса, Ateities g. 20, LT-08303 

Вільнюс, Литва. 

2. Адміністратор призначив Наглядача із захисту даних (DPS), який контролює правильність обробки даних. 

Ви можете зв’язатися з DPS за електронною адресою: dap@mruni.eu. 

3. Адміністратор буде обробляти персональні дані настільки, наскільки це відповідає реалізації проекту 

DigEco. 

4. Ваші персональні дані будуть оброблятися Адміністратором для реалізації проекту DigEco - основою для 

обробки ваших персональних даних є стаття. 6 параграф. 1 розділ GDPR. 

5. Університет Миколаса Ромеріса не має наміру передавати ваші дані за межі Європейського економічного 

простору. 

6. Ви маєте право отримати доступ до своїх персональних даних, виправити їх, вимагати видалення, 

обмежити обробку, передати ваші дані та заперечити проти обробки даних. 

7. Університет Миколи Ромеріса може передавати ваші персональні дані у зв'язку з реалізацією проекту 

DigEco, зокрема, до Виконавчого агентства (EACEA), яке в цьому випадку стає незалежним Адміністратором 

персональних даних. Університет Миколаса Ромеріса може передавати ваші персональні дані іншим особам, 

уповноваженим відповідно до закону. 

8. Доступ до ваших персональних даних може бути наданий особам, запрошеним університетом Миколаса 

Ромеріса для здійснення діяльності, яка може включати обробку персональних даних. 

9. Університет Миколи Ромеріса не використовує автоматизовані механізми прийняття рішень та 

профілювання стосовно вас. 

10. Надання ваших персональних даних є добровільним, але якщо цього не зробити, це заважає вам брати 

участь у проекті DigEco. 

11. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для належного впровадження та 

врегулювання проекту DigEco, а потім будуть видалені. 

12. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу - Президента Управління захисту персональних 

даних, якщо вирішите, що обробка ваших персональних даних порушує положення GDPR. 

Я підтверджую, що погоджуюсь із вищезазначеними твердженнями: _________________________________ 

(Ім'я, прізвище, підпис, дата) 

 

Переклад документу здійснено провідним фахівцем Навчально-наукового центру 

міжнародного співробітництва НУК Гончаровою О.О. 

Переклад відповідає змісту оригінального документа ______________________________ 

 

Підпис Гончарової О.О. завірено: 

Начальник відділу кадрів        А.А. Зубарєв 


