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ВСТУП
• European Research Area (ERA) corona platform
• (Платформа Європейського дослідницького простору, що присвячена проблемі коронавірусу):

➢ Продовження термінів подання заявок на конкурси Г2020
➢ Відповіді на часті запитання щодо Г2020
➢ Проєкти, що напряму пов’язані з коронавірусом

➢ Ініціативи та можливості фінансування за окремими країнами
➢ Можливості фінансування від Європейської Комісії
* Див. посилання на головній сторінці порталу Funding & Tenders

Monday, 11th May 2020 at 11 CET

*

Вебінар мережі НКП “Idealist2020”

Подання та оцінювання конкурсних заявок
Доповідач: Франсіско ҐІРАО

Понеділок, 11 травня 2020, 12:00

Продовження термінів подання заявок
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Щодо ризиків, що пов’язані із введенням карантинного режиму
Критерій оцінювання №3 (Якість та ефективність реалізації проєкту):
• […]
• Доречність організації та процедур управління проєктом, включаючи
управління ризиками та інноваціями;
• […]

З шаблону проєктної заявки:
• Опишіть критичні ризики, що можуть виникнути під час реалізації проєкту
та завадити досягненню проєктних цілей. Детально опишіть, які міри ви
застосуєте для запобігання цих ризиків. Будь ласка, заповніть таблицю
критичних ризиків та відповідних запобіжних мір (таблиця 3.2b)
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Вебінар мережі НКП “Idealist2020”

Реалізація грантів за програмою “Горизонт 2020”

Доповідачки:
Дімітра ПЕЧЛІВАНІ
Зої КЕТСЕЛІДОУ
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Стаття 51, пункт “Форс-мажор” в контексті
пандемії COVID-19
За Статті 51 типової грантової угоди Г2020, пункт ‘Форс-мажор’:
“Форс-мажор” означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію
або подію, що знаходиться поза контролем бенефіціарів гранту та
становить перешкоду для виконання ними проєктних зобов’язань.

У випадку виникнення такої ситуації, бенефіціари ЗОБОВ’ЯЗАНІ негайно:
- повідомити про це Комісію/агентство/орган фінансування, а також
- вжити всі можливі заходи для зменшення негативних наслідків форсмажорних обставин (наприклад, спробувати скасувати авіаквитки)
Комісія розглядатиме доцільність застосування правил форс-мажору
в індивідуальному порядку, виходячи з обставин кожного конкретного випадку
Monday, 11th May 2020 at 11 CET

Пандемія COVID-19 та відстрочка початку
проєктних робіт за програмою Г2020
• Для грантових угод, що ще не підписані (= тексти угод знаходяться в
опрацюванні) – Надання відстрочки початку проєктних робіт є можливим;
• Для грантових угод, що вже підписані, але відповідно до яких дата початку
проєктних робіт ще не настала (= робота за проєктом ще не почалася) –
необхідно внести поправку у текст угоди!
УВАГА! Несвоєчасне оформлення відстрочки початку проєктних робіт
призведе до затримки виплати авансового платежу!
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Чим “відстрочка початку проєктних робіт” відрізняється від
“призупинення виконання проєктних робіт”?

Якщо виконання ЖОДНИХ робіт за проєктом не представляється можливим,
бенефіціари гранту мають право подати запит на призупинення виконання
проєктних робіт у відповідності до п.1 Статті 49 типової грантової угоди Г2020.
Витрати, що будуть понесені бенефіціарами під час призупинення
виконання проєктних робіт, не можуть бути відшкодовані з коштів проєкту!

Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Правомірність витрат
Щоб витрати могли бути визнані правомірними, вони ПОВИННІ відповідати
“Загальним вимогам правомірності” (див. Статтю 6 типової грантової угоди
Г2020)
• Наприклад: Якщо заплановану зустріч або захід не вдалося провести в зв’язку
з форс-мажорними обставинами, витрати на проїзд та проживання все одно
можуть бути відшкодовані з коштів Г2020 за умови, що вони відповідатимуть
прописаним в угоді вимогам правомірності витрат – навіть якщо бенефіціари
угоди де-факто не змогли взяти участі у цій зустрічі або заході.

• УВАГА! Максимальний обсяг гранту не підлягає збільшенню.
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Bитрати та труднощі при виконанні проєктних
робіт, що можуть виникати у зв’язку з COVID-19
Для проєктних робіт за програмою Г2020 з орієнтацією на фактичні витрати:
• • Комісія застосовуватиме максимально гнучкий підхід у своєму ставленні до виконання
проєктних робіт бенефіціарами грантів.
• •
У всіх випадках, де це можливо, виконавцям рекомендується користуватися засобами
телекомунікації або застосовувати інші доречні методи дистанційної роботи.
В рамках періоду вимушеної ізоляції витрати, що пов’язані з користуванням
телекомунікаційними послугами, будуть визнані правомірними, навіть якщо користування
телекомунікаційними послугами не належить до звичайної робочої практики даного
бенефіціара.
• •
Перенесення строків виконання окремих завдань є цілком прийнятною та
рекомендованою мірою.
Навіть у випадку, якщо перенесення строків виконання певних завдань призведе до
відхилення від графіку проєктних робіт, що був наведений у Додатку 1 проєктної заявки,
витрати на виконання цих завдань все одно будуть визнані правомірними.
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Витрати на проїзд
• Щоб витрати на проїзд могли бути визнані правомірними, вони
ПОВИННІ відповідати “Загальним вимогам правомірності” (див.
Статтю 6 типової грантової угоди Г2020)
(зокрема – якщо ці витрати є необхідними з точки зору забезпечення
виконання проєктних робіт).
• Комісія, наскільки це можливо, застосовуватиме гнучкий підхід у
своєму ставленні до звичайної робочої практики бенефіціарів в тому,
що стосується їхніх витрат на проїзд.
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Витрати на обладнання, яке було придбане
спеціально для цілей виконання проєктних робіт
• У випадку обладнання, яке було придбане спеціально для цілей
виконання проєктних робіт, бенефіціари мають право заявити до
відшкодування повну суму відповідних амортизаційних витрат, навіть
якщо де-факто використання цього обладнання було тимчасово
неможливим в зв’язку з пандемією COVID-19.
• Амортизаційні витрати на нове обладнання, що не використовувалося
до впровадження карантинних мір, можна заявити до відшкодування
за рахунок коштів проєкту лише з моменту фактичного початку
експлуатації цього обладнання.
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Додаткові витрати
Якщо форс-мажорні обставини спричиняють додаткові непередбачувані
витрати, які є необхідними для реалізації проєктних робіт, Комісія може
визнати ці витрати правомірними.
(Приклад: витрати, які несе за собою скасування запланованої
конференції та її поновна організація у пізніший час).
АЛЕ: Максимальний обсяг гранту не підлягає збільшенню!
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Документи, які необхідно зберігати для підтвердження
негативного впливу форс-мажорних обставин
У випадку виникнення форс-мажору, бенефіціари гранту зобов’язані
зберігати:
• усі документи, що підтверджують правомірність понесених витрат;
• усі документи, що підтверджують факт застосування бенефіціарами усіх
необхідних заходів для зменшення негативних наслідків форсмажорних обставин
(наприклад, електронні листи із запитами щодо скасування або
переоформлення авіаквитків тощо).
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Табелі обліку робочого часу
Кадрові витрати: У випадку, якщо бенефіціари гранту стикаються з труднощами при
оформленні табелів обліку робочого часу виконавців проєкту в зв’язку з неможливістю
особистого внесення виконавцями відомостей та підписів до цих табелів, то, у
відповідності до Статті 18 типової грантової угоди Г2020,
• завірення внесених до табелів відомостей особистими підписами виконавців
може бути відкладене до моменту припинення режиму вимушеної ізоляції, або
• виконавець може надіслати своєму керівникові електронну версію заповненого та
підписаного табелю за допомогою електронної пошти, а керівник, в свою чергу,
повинен затвердити цей табель теж за допомогою електронної пошти.
Бенефіціари ПОВИННІ ЗБЕРІГАТИ оригінали табелів обліку робочого часу із підписами
виконавців, а також електронні листи із затвердженнями від їхніх керівників.
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Документи,що підтверджують виникнення
труднощів при виконанні проєктних робіт
• Виконання проєктних робіт:
Бенефіціари грантів зобов’язані зберігати всі документальні
підтвердження до пояснень, які вони включають у свої технічні звіти.
Наприклад: електронні листи, якими учасники проєкту обмінювалися під
час роботи в дистанційному режимі; паперові або електронні документи,
які використовувалися для ведення записів замість лабораторних
журналів, що знаходяться безпосередньо на робочих місцях, тощо.
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Затримки подання звітності
Комісія застосовуватиме максимально гнучкий підхід у своєму ставленні до
перенесення бенефіціарами граничних дат подання проєктної звітності:
звітних документів (deliverables), відомостей про досягнення контрольних
точок проєкту (milestones) та періодичних звітів (reports).

Що стосується фінансової звітності:
➢ За домовленості сторін допускається зміна терміну підготовки та
подання періодичного звіту (зазвичай звітний період триває 60 днів)
➢ АЛЕ! Подання звіту пізніше встановленого терміну понесе за собою
пізніше відшкодування витрат
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Проміжні виплати
Гнучкий підхід щодо повноти звітності:
➢ Як і раніше, бенефіціари зобов'язані складати технічні та
фінансові звіти
➢ Допускається скорочення описової частини технічних звітів (слід
зосередити увагу на ключових досягненнях, поясненнях щодо
труднощів, що виникли під час виконання проєктних робіт, тощо)
➢ Решту документів можна подати під час наступного звітного
періоду
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Кінцеві виплати
Бенефіціари зможуть отримати свої кінцеві виплати, навіть якщо вони не встигнуть
подати сертифікати про перевірку документів бухгалтерської звітності зовнішнім
аудитором (CFS) у встановлений термін
➢ АЛЕ! В цьому випадку обсяг коштів, що можуть бути відшкодованими,
обмежуватиметься сумою у € 324.999
➢ Відшкодування решти витрат буде сплачене після подання бенефіціаром
сертифікату CFS
В разі неможливості вчасного подання повного підсумкового звіту в зв’язку з тим, що
не всі проєктні роботи було завершено у встановлений термін:
➢ Координатори проєктів мають право попросити про відстрочку подання
звітності на період до 6 місяців.
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Продовження тривалості проєктних робіт

Комісія прийматиме рішення щодо запитів на продовження
тривалості проєктних робіт на період до 6 місяців швидко та на
користь запитувачів. Запити на продовження тривалості проєктних
робіт на період більше 6 місяців розглядатимуться в
індивідуальному порядку.
АЛЕ: Максимальний обсяг гранту не підлягає збільшенню!
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Пілотні одноразові платежі
(Lump Sum Pilots)
Виплата пілотних одноразових платежів забезпечується лише за умови
виконання бенефіціарами їхніх робочих пакетів у повному обсязі, із
відображенням відомостей про це у періодичних звітах
В зв’язку з цим бенефіціарам рекомендується в разі потреби подавати
Комісії запити про:
• відстрочку подання звітності;
• продовження тривалості проєктних робіт;
• перерозподіл завдань в рамках одного робочого пакету або між
різними робочими пакетами
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Гранти, що передбачають здійснення
державних закупівель
Поняття “державні закупівлі” в даному випадку може означати
залучення субпідрядів або закупівлю товарів, робіт та послуг
Необхідним може виявитися продовження дії чинних договорів
про державні закупівлі. Такі зміни слід оформлювати:
➢ у відповідності до існуючої законодавчої бази;
➢ в разі потреби – одночасно із оформленням продовження
строку виконання проєктних робіт.
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Робота експертів з оцінювання
проєктних заявок
Експерти з оцінювання проєктних заявок працюватимуть у
дистанційному режимі
➢ Відшкодування витрат:
•

•
•

Витрати, які пов’язані зі скасуванням бронювання номерів у готелях та квитків на проїзд
та які не покриваються умовами страхування, будуть відшкодовані експертам за
рахунок програми.
Витрати на придбання страхових полісів для здійснення відряджень, що безпосередньо
пов’язані із виконанням експертних зобов'язань, також будуть відшкодовані.
Перед скасуванням відряджень експертам рекомендується зв'язатися з
представниками відповідних служб ЄС

➢ Виплата гонорарів:
•

Умови виплати гонорарів залишаються незмінними ; у внесенні поправок до контрактів
немає потреби.
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Робота експертів з рецензування
проєктних заявок
Рецензування проєктних заявок може бути відкладене на
пізніший термін та/або здійснюватися у дистанційному режимі
➢ Необхідним може виявитися внесення поправок до контрактів з
урахуванням зміни дати та місця виконання експертних
зобов'язань
➢ Умови відшкодування витрат залишаються незмінними
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Переорієнтація проєктних робіт
Допускається можливість швидкої переорієнтації робіт, що
здійснюються в рамках поточних проєктів, на подолання
негативного впливу пандемії COVID-19
➢ Бенефіціари можуть подавати запити на внесення
відповідних поправок до своїх грантових угод
➢ Рішення щодо задоволення таких запитів ухвалюватимуться
Комісією в індивідуальному порядку
Понеділок, 11 травня 2020 , 12:00

Виплата заробітної плати дослідникам, що не мають можливості
працювати в дистанційному режимі (1)

За рахунок коштів проєкту можуть бути оплачені лише фактично
відпрацьовані години
➢ Час, протягом якого виконавець не мав можливості працювати в зв'язку з
карантинними заходами, кваліфікується як період вимушеного простою.
➢ Бенефіціари, що виплачують заробітну плату виконавцям за моделлю 2
(розрахунок кількості продуктивних годин кожного працівника за підсумками
року), мають право видалити з розрахунку всі дні вимушеного простою -- в тому
числі простою, що був спричинений карантинними заходами. В таких випадках
підвищення погодинної ставки виконавця буде визнане правомірним.
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Виплата заробітної плати дослідникам, що не мають можливості
працювати в дистанційному режимі (2)

➢ Бенефіціари, що виплачують заробітну плату виконавцям за моделлю 1 (оплата
1720 годин праці) або за моделлю 3 (оплата стандартної річної кількості
продуктивних годин), можуть змінити схему виплат на модель 2, але тільки для тих
виконавців, які в зв'язку з карантинними заходами були переведені у вимушений
простій. Для решти виконавців можна продовжувати виплату заробітної плати за
звичайною моделлю (1 або 3).
➢ Цією опцією можуть скористатися лише бенефіціари, які розраховують погодинні
ставки своїм виконавцям за підсумками року, а не за підсумками місяця. В зв'язку з
цим на період 2020 року для бажаючих допускається тимчасова зміна схеми
розрахунку погодинних ставок з місячної на річну.
➢ Із заробітних плат мають відраховуватися будь-які виплати по безробіттю та
соціальному страхуванню.
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Затримки у завершенні проєктних робіт
під час останнього звітного періоду
Такі затримки перешкоджають поданню членами консорціуму
підсумкового звіту і – як результат – отриманню ними повної суми
відшкодувань.
➢ У випадку, якщо загальна сума попередніх виплат була меншою, ніж 90%
грантового бюджету, бенефіціари можуть домовитися із Комісією про
відстрочку подання звітності та продовження тривалості проєктних робіт, що
дозволить їм отримати відшкодування в обсязі до 90% суми гранту (для
цього необхідно внести відповідні поправки до грантової угоди)
➢ У випадку, якщо загальна сума попередніх виплат досягла 90% грантового
бюджету, можливим є лише продовження тривалості проєктних робіт (для
цього необхідно внести відповідні поправки до грантової угоди)
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