
 
 

Дата проведення: 

10-11 вересня 2020 р. 

Місце проведення: 
Онлайн-захід 

ОРГАНІЗАТОРИ: 

НКП Euratom,  

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України,  

НКП "Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, 

навчання та кар'єри" Національного 

університету "Львівська політехніка" 

 
 

Виконавець онлайн тренінгу 

Національний контактний пункт 

EURATOM на базі Національного 

наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» 

1 день: 

Сергій Пугач 

 
Head of KIPT technology transfer unit, 

Euratom NCP contact officer, 

KIPT ACP for EUROfusion action 

 

2 день: 

Сергій Пугач, 

Георгій Яковлєв, 

 
Керівник служби закупівель ННЦ ХФТІ, 

учасник проєкту UAinEuratom 

 

       

Про тренінги 
Цикл тренінгів "На шляху до вдосконалення проєктних пропозицій та 

управління проєктами за Програмою HORIZON2020" ставить за мету 

підвищення знань та навичок науковців з планування та управляння 

проєктами, зокрема, проєктами рамкових програм Європейської 

комісії HORIZON 2020, HORIZON EUROPE. 

25-28 серпня 2020 р. заплановано проведення першого онлайн тренінгу 

під загальною назвою "Інструменти та практика менеджменту проектів". 

Тренінг буде присвячений базовим поняттям та практикам, щодо 

менеджменту проєктів, де учасники отримають базові знання про 

комплексний підхід в управлінні проєктами, відпрацюють ключові 

процедури і навички такого управління в ході виконання серії практичних 

вправ. 

Другий тренінг, що відбудеться онлайн 10-11 вересня 2020 р. під 

загальною назвою "Планування та участь у проєктах Н2020, HORIZON 

EUROPE" сфокусований на питаннях проєктів рамкових програм 

Європейської комісії, а саме правил щодо участі у проєктах, розгляд 

структури пропозиції проєкту, створення пропозиції проєкту, питання що 

виникають під час реалізації проєкту. 

 

10 вересня 2020 р., онлайн тренінг «Н2020. Від пропозиції до проєкту» 

- будуть розглядатися питання правил щодо участі у проєктах, розгляд 

структури пропозиції проєкту, створення пропозиції проєкту. 

11 вересня 2020 р., онлайн тренінг «Н2020. Фінансові правила та 

декларування витрат. Закупівлі» 

- будуть розглядатися питання фінансового адміністрування та 

звітності. 

Тренінги відбуваються в межах запланованих заходів CSA проєкту 

GA#822257, що фінансується Європейською комісією за Програмою 

Євратом, HORIZON 2020. 

 

Тренінги для: 

 наукових співробітників, задіяних у проектах; 

 керівників структурних підрозділів, молодих науковців, які залучаються 
до реалізації проєктів; 

 адміністративного персоналу та бухгалтерів, що задіяні у виконанні 
проєкту та звітності за проєктами Н2020. 

 

Кількість місць обмежена 15 учасниками. 

Учасник може реєструватися на один або два дня тренінгу в залежності 

від інтересів до тематики тренінгів. 

 

Вартість проведення тренінгів покривається проєктом UAinEURATOM.  



Програма онлайн тренінгу 

Онлайн тренінг «Н2020. Від пропозиції до проєкту» 
(одноденний онлайн тренінг) 

 
Загальна інформація (H2020, Horizon Europe) 

- Критерії участі, типи проєктів та конкурсів, 

- Funding and Tender Opportunities Portal, H2020 Dashboard, 

- Конкурси, документи, 

- Реєстрація організації, 

- LEAR. 

Заявка 

- Пошук партнерів, 

- Структура заявки (основні частини заявки), 

- Структура проєкту, 

- Витрати та бюджет, 

- Communication and Dissemination. 

Проєкт 

- Грантова угода, угода про консорціум, 

- Ролі у проєкті,  

- Проєктні зустрічі, 

- Моніторинг проєкту та звітність, 

- Q&A. 

Онлайн тренінг «Н2020. Фінансові правила та декларування 

витрат. Закупівлі» 

(одноденний онлайн тренінг) 

 
Організація та проведення закупівель з урахуванням особливостей держустанов  
- Законодавство з закупівель, 

- Особливості планування та організації закупівель, 

- Особливості закупівель в великих організаціях. 

Бюджет та витрати 

- Форми, види, бюджетні статті витрат проєкту, 

- Які витрати є прийнятними? 

- Планування бюджету, 

- Отримання фінансування, 

- Способи декларації витрат на персонал. 

Декларування та фінансова звітність 

- Розрахунки витрат до декларації, 

- Декларація витрат, 

- Подача фінансової звітності, 

- Q&A. 

Від учасників на час проведення тренінгу з фінансових правил та декларування 

вимагається наявність ноутбуку. 

Процес та умови відбору 
Учаснику необхідно: 

 Зареєструватися для участі у тренінгу за допомогою гугл-форми.                                                                                

Дедлайн по реєстрації 23:59 03 вересня 2020 р. 

Критерії відбору: 

 Наукова, науково-організаційна діяльність за напрямами конкурсів Програми Євратом; 

 Бажання самовдосконалюватися та брати участь у підготовці проєктних пропозицій та реалізації проєктів; 

 Бажаний рівень знання англійської мови «intermediate» та вище. 

Контактні особи організатора з питання проведення онлайн тренінгу 
Пугач Сергій 

Contact Officer, Consultations 

UAinEURATOM 

 

 

E-mail: pugach@kipt.kharkov.ua 

Тел: +38 057 349 10 49 

Коцегуб Юлія 
Менеджер тренінгу 

 

 

 

E-mail: kotsegub@kipt.kharkov.ua 

Тел: +38 066 630 3884 

Лазько Галина 
Керіник НКП "Дії Марії Кюрі для 

розвитку навичок, навчання та 

кар'єри" 

 

E-mail: lazko@polynet.lviv.ua  

Тел: + 38 095 922 7076 

 

mailto:pugach@kipt.kharkov.ua

