Схеми фінансування в РП7
Підтримка транснаціональної співпраці буде реалізовуватися за допомогою:
Діяльність з підтримки, яка головним чином реалізується на базі конкурсів
пропозицій та проектів:
1. Спільні проекти
Підтримка наукових проектів, які проводить консорціум з учасниками з різних країн,
націлених на розвиток нових областей знань, нових технологій, продуктів, демонстрації
діяльності або спільних ресурсів для досліджень.
Розмір, сфера застосування та внутрішня організація проектів можуть змінюватися залежно
від галузі та теми. Обсяг проектів може змінюватись від спеціалізованої наукової діяльності
невеликого або середнього масштабу, до масштабних інтегрованих проектів для вирішення
визначеної задачі. Також проекти повинні націлюватися на спеціальні групи, наприклад,
малі та середні підприємства та інші менші групи.
2. Мережі майстерності (Networks of Excellence)
Підтримка Спільної програми діяльності, яка реалізується низкою наукових організацій, що
об'єднують свої дії в заданій галузі, та яку виконують групи дослідників в рамках тривалої
співпраці. Для реалізації цієї Спільної програми діяльності буде необхідною формальна
готовність організацій до об'єднання частини своїх ресурсів та діяльності.

3. Дії з координування та підтримки
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Підтримка діяльності, націленої на координування або підтримку дослідницької діяльності
та стратегій (розвиток контактів, обміни, транснаціональний доступ до дослідницьких
інфраструктур, досліджень, конференцій, тощо). Для реалізації цих дій можуть також
використовуватися інші засоби окрім конкурсів.
4. Індивідуальні проекти Підтримка рамкових досліджень
Підтримка проектів, що проводять окремі держави або транснаціональні групи науковців.
Ця схема буде використовуватися для дослідницьких рамкових наукових проектів, що
фінансуються в рамках Європейської ради з наукових досліджень (ERC).

Стартовий грант ERC

Конкурсний грант для передових дослідників
5. Підтримка навчання та розвитку кар'єри науковців
Підтримка навчання та розвитку кар'єри науковців
використовуватися для реалізації програми Марії Кюрі.

основним

чином

повинна

Початкова підготовка

Мережі початкової підготовки - ITN
Промисловість-наукове співтовариство

Співробітництво між промисловістю та науковим співтовариством – IAPP

Навчання протягом всієї кар'єри

Європейські стипендії для розвитку кар'єри - IEF

Європейські реінтеграційні гранти - ERG

Спільне фінансування регіональних, національних та міжнародних програм COFUND
Міжнародний рівень

Міжнародні стипендії для науковців країн ЄС, які їдуть в інші держави - IOF

Міжнародні стипендії для науковців, які приїжджають до країн ЄС з інших держав IIF

Міжнародні реінтеграційні гранти - IRG
Спеціалізована діяльність





Нагороди за досягнення
Вечір дослідників
Європейська мережа центрів мобільності (ERA-MORE)
Національні контактні центри

6. Дослідження на користь особливих груп (зокрема малі та середні підприємства)
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Підтримка дослідницьких проектів, де університети, дослідні центри або інші юридичні
особи проводять дослідження та технологічні розробки для особливих груп (зокрема малих
та середніх підприємств (МСП) або асоціацій МСП). Необхідно здійснити зусилля для
мобілізації додаткового фінансування з Європейського інвестиційного банку (EIB) та інших
фінансових організацій.
Для підтримки масштабних ініціатив з численними джерелами функціонування:
1.

Фінансовий внесок Співтовариства до спільної реалізації визначених національних
дослідницьких програм на базі Статті 169 Договору. Для такої спільної реалізації
необхідне заснування або існування спеціалізованої структури реалізації. Фінансова
підтримка Співтовариства буде надаватися за умови визначення фінансового плану на
основі формальних зобов'язань компетентних державних органів.

2.

Фінансовий внесок Співтовариства в реалізацію Спільних ініціатив щодо технологій
для вирішення задач, які неможливо вирішити за допомогою вищезазначених схем
фінансування. Спільні ініціативи щодо технологій будуть використовувати
фінансування різного типу з різних джерел - приватних та державних, європейських та
національних. Таке фінансування може мати різні форми та може розміщуватися або
залучатися за допомогою декількох механізмів - підтримка Рамкової програми, кредити
з Європейського інвестиційного банку або підтримка капіталу, вкладеного в пов'язаний
з ризиком проект. Спільні ініціативи щодо технологій можуть розглядатися та
реалізовуватися на основі Статті 171 Договору (сюди може входити створення спільних
починань) або Рішень щодо заснування спеціальних програм. Фінансова підтримка
Співтовариства буде надаватися за умови визначення загального концептуального
проекту фінансового інжиніринга на основі формальних зобов'язань всіх зацікавлених
сторін.

Ці схеми будуть застосовуватися, самостійно або в комбінації, для фінансування діяльності,
що реалізується за допомогою Рамкової програми.
Там, де можуть застосовуватися різні схеми фінансування, в робочих програмах можна
вказувати схему, яка повинна використовуватися для теми конкурсу.
Фінансові правила

Форми грантів
Для фінансових внесків Співтовариства пропонуються три форми грантів:

відшкодування санкціонованих витрат;

одноразові виплати;

фінансування за єдиною ставкою (останнє може базуватися на шкалі питомих
витрат, але також включає єдині ставки для опосередкованих витрат).
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Це може використовуватися для охоплення всього фінансового внеску Співтовариства за
схемою фінансування, або може використовуватися комбінація декількох схем.
Для більшості схем фінансування методом, що переважно використовується, буде
відшкодування санкціонованих витрат, особливо на початку PП7. Одноразова виплата та
фінансування за єдиною ставкою будуть вводитися поступово, та використовуватися більш
широко в разі успіху. На цей час учасники програми Міжнародне співробітництво країнпартнерів (ICPC) можуть вибирати форму фінансового внеску у вигляді одноразової
виплати. За детальною інформацією та методиками звертайтесь до "Посібник з фінансових
питань" .
Для рамкових досліджень Наукова рада ERC запропонує відповідні методики фінансування
з умовами, встановленими RFP та фінансовими правилами.
Звітність та відшкодування санкціонованих витрат
Визначення санкціонованих витрат було спрощене, а три моделі звітності про витрати, що
використовувалися в попередніх рамкових програмах, були скасовані. Це означає, що
учасники можуть виставляти до сплати всі свої прямі та непрямі витрати і використовувати
варіант єдиної ставки для непрямих витрат. Витрати будуть визначатися згідно з
звичайними принципами бухгалтерського обліку і управління учасників для вирішення
задач проекту на основі принципів економії, ефективності та результативності.
Фінансовий внесок Співтовариства буде охоплювати:





максимум 50% санкціонованих витрат мінус надходження як для дослідницької, так і
для демонстраційної діяльності, з максимумом в 25% на дослідження для МСП,
державних органів, установ середньої та вищої освіти та неприбуткових наукових
організацій;
100% рамкових досліджень для всіх суб'єктів;
до 100% на всю іншу діяльність, зокрема на дії з координації та підтримки, навчання
та розвиток кар'єри дослідників, для всіх суб'єктів.

Вищезазначене максимальне значення застосовується до всіх санкціонованих витрат, навіть
якщо відшкодування витрат, або фінансування проекту в повному обсязі базуються на
одноразових виплатах чи єдиних ставках.
18 GA – Фінансовий внесок Співтовариства
1. Фінансовий внесок Співтовариства в формі відшкодування санкціонованих витрат
Принципи розрахунку внеску ЄС:
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-

Внесок ЄС обчислюється через посилання на витрати за проектом в цілому, їх
відшкодування повинне базуватися на прийнятих витратах кожного бенефіціара.

-

Внесок визначається застосуванням верхніх границь фінансування, зазначених в
Статті II.16 за діяльністю та за бенефіціаром до фактичних санкціонованих витрат.

-

Внесок ЄС не може давати будь-який прибуток будь-якому бенефіціару.

-

Для кожного бенефіціара внесок ЄС не може перевищувати санкціонованих витрат
мінус надходження для проекту.

-

Загальна сума виплат Співтовариства не може за будь-яких обставин перевищувати
максимальну суму внеску ЄС, вказаного в Статті 5, навіть якщо консорціум вирішує
збільшити обсяг робіт за проектом, або додати нових бенефіціарів за ухвалою ЄС.

Приклад:
Бенефіціар № 1 (МСП)
Діяльність

RTD
Демонстрація
Управління
Інші
Підсумок
Надходження
Внесок ЄС

Прийняті витрати
(прямі +непрямі)
(євро)
100,000
100,000
40,000
10,000
250,000

Відшкодовані витрати
(євро)
100,000 х 75% = 75,000
100,000 х 50% = 50,000
40,000 х 100% = 40,000
10,000 х 100% = 10,000
175,000
25,000
175,000

Внесок ЄС не змінюється, оскільки додатковий внесок ЄС (EUR 175000) + надходження проекту (EUR
25,000) менші, ніж всі витрати за проектом для бенефіціара (EUR 250,000).

2. Внесок ЄС в формі одноразових виплат
2.1. Одноразові виплати для учасників програми Міжнародне співробітництво країнпартнерів (ICPC)
Ці одноразові виплати були ухвалені рішенням Комісії, яке можна знайти на вебсайті.
Якщо бенефіціари ICPC беруть участь в PП7 GA, вони мають вибір між
відшкодуванням на основі санкціонованих витрат, або на основі одноразових виплат. Такий
вибір можна зробити (та змінити) до моменту підписання GA. Після прийняття рішення цей
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варіант буде застосовуватись протягом дії GA без можливості його змінити. Бенефіціар
ICPC може вибирати одноразову виплату для певних проектів, та відшкодування витрат для
інших. Незалежно від вибраного остаточно варіанту максимальний внесок ЄС залишиться
незмінним.
Залежно від країни, внесок у вигляді одноразової виплати для учасників від ICPC
визначається подібним чином:
Таблиця 1 Внесок у вигляді одноразової виплати за групою рівня доходів в країні
Тип економіки учасника ICPC
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень доходу
Верхній середній рівень доходу

Внесок (євро/дослідник/рік)
8,000
9,800
20,700

Таблиця 2 Верхні границі фінансування за схемою фінансування та типом юридичної особи
Верхні границі фінансування повинні застосовуватися до різних схем фінансування
наступним чином:
Схема фінансування

Спільний проект
Мережа майстерності
Діяльність з координування та
підтримки
Підтримка рамкових
досліджень (ERC)
Дослідження на користь
спеціальних груп
Підтримка навчання та
розвитку кар'єри дослідників
(Марія Кюрі)

Неприбуткові державні
організації, установи
середньої та вищої освіти,
дослідницькі організації та
МСП
75%
75%
100%

Всі інші організації

100%

100%

75%

50% (1)

Не застосовується

Не застосовується

50% (1)
50% (1)
100%

Для досліджень, що стосуються систем безпеки та технологічного розвитку вони можуть досягати максимуму
в 75% у випадку розвитку спроможностей в областях з дуже обмеженим розміром ринку та ризиком "обвалу
ринку" і для прискореного розвитку устаткування у відповідь на нові погрози.

Для юридичної особи, заснованої в ICPC, якщо вибрана одноразова виплата, внесок
в проект базується на сумах з Таблиці 1. Ці суми необхідно помножити на загальну
кількість людино-років для проекту, запит щодо якого надала юридична особа ICPC. Якщо
особа не працює за проектом повний робочий день, ці суми необхідно відняти, щоб
врахувати частину робочого часу особи, який вона працює за проектом. Максимальний
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внесок ЄС обчислюється за допомогою застосування верхніх границь фінансування з
Таблиці 2 до результуючої суми. Ця сума включає все, охоплюючи підтримку прямих та
непрямих витрат. Іншими словами, вважається, що одноразова виплата покриває всі
витрати учасника від країни ICPC, зокрема не тільки витрати на персонал та подорожі, але і,
окрім іншого, устаткування, витратні матеріали, субконтракти та непрямі витрати.
Приклад. МСП з країни ICPC (низький рівень доходів) вибрали одноразову виплату в спільному проекті
GA, в проекті 6 дослідників зайняті повний робочий день, а 3 – неповний робочий день в 50% загальних
досліднико-років за проектом. 3 роки x 7.5 дослідників/рік = 22.5 фінансування для МСП: 22.5 дослідників/рік x
EUR 8,000 /рік = EUR 180,000 x 0,75 (75% ставки відшкодування для МСП в спільному проекті )= EUR
135,000

2.2 Виплата одноразових сум бенефіціарам ICPC
Попередня виплата одноразових сум проводиться за тими ж правилами, що
стандартне попереднє фінансування (звичайно 160% від середнього фінансування ЄС за
звітний період). Проміжні платежі, наступні за звітним періодом, також будуть проводитися
за загальними правилами та виконуватися на підставі Форми C (фінансова декларація), а
також фактичного часу, який бенефіціар ICPC відпрацював протягом періоду, що
розглядається. До остаточної оплати застосовуються ті ж правила (зокрема, затвердження
остаточного звіту Комісією).
Внесок для учасників ICPC узгоджується, як частина бюджету, протягом
переговорів на основі одноразових виплат, схвалених Комісією. Їх робота, а також робота
інших учасників визначається Додатком 1. Виплати будуть проводитися на базі фактичних
залучених зусиль. Платежі виконуються на основі періодичних звітів (як для інших
бенефіціарів), але бенефіціари ICPC повинні звітувати тільки щодо часу, витраченого на
проект, а не щодо понесених витрат.
2.3 Звітність та контроль одноразових виплат бенефіціарам ICPC
Оскільки одноразові виплати обчислюються на підставі дослідників/років, звіти, що
надаються бенефіціаром повинні включати фінансову Форму C і число фактичних годин,
відпрацьованих дослідниками на проекті. Тому, бенефіціар повинен вести облік часу
(наприклад, журнали обліку робочого часу), відпрацьованого дослідниками за проектом.
Служби Комісії та інші організації, уповноважені GA, можуть здійснювати перевірки
приміщень бенефіціара, щоб перевірити виконання ним цієї вимоги.
Оскільки бенефіціар одержує оплату на підставі одноразових сум, вимога щодо надання
фінансових декларацій відсутня, навіть якщо внесок ЄС перевищує граничне значення в
EUR 375,000.
Приклад обчислення фінансування ЄС проекту – колективний проект з 6 партнерами.
1 ICPC учасник – університет (від країни з низьким рівнем доходу), відшкодування на підставі одноразових
виплат з 20 дослідників-років: Фінансування ЄС = (8,000 x 20 = EUR 160,000 x 75%) = EUR 120,000 з
фінансування ЄС
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1 ICPC учасник – університет, відшкодування на підставі EUR 200,000 всіх санкціонованих витрат x 75% =
EUR 150,000 фінансування ЄС
4 учасники з Європи, відшкодування на підставі EUR 600,000 всіх санкціонованих витрат та фінансування ЄС
в EUR 270,000
Підсумок фінансування ЄС: 120,000 + 150,000 + 270,000=EUR 540,000

Перелік типів економіки учасників ІСРС
Країна
Афганістан
Албанія

Код
AFG
ALB

Алжир

DZA

Американські Самоа

ASM

Ангола

AGO

Аргентина

ARG

Вірменія

ARM

Азербайджан

AZE

Бангладеш
Барбадос

BGD
BRB

Білорусь

BLR

Беліз

BLZ

Бенін
Бутан
Болівія

BEN
BTN
BOL

Боснія та Герцеговина

BIH

Ботсвана

BWA

Бразилія

BRA

Буркіна-Фасо
Бурунді
Камбоджа

BFA
BDI
KHM

Камерун

CMR

Кабо-Верде

CPV

Регіон
Південна Азія
Європа та Центральна Азія

Група доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
Чорна Африка
Нижній середній рівень
доходу
Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Південна Азія
Низький рівень доходу
Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Південна Азія
Низький рівень доходу
Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Верхній середній рівень
доходу
Латинська Америка та Кариби
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
Чорна Африка
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Нижній середній рівень
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Центральна Африканська
республіка
Чад
Чилі
Китай
Колумбія
Коморські острови
Дем. Респ. Конго
Респ. Конго
Острови Кука*
Коста Ріка
Кот д'Івуар
Куба
Джибуту
Доминіка
Домініканська республіка
Еквадор
Арабська респ. Єгипет
Сальвадор
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Ефіопія
Фіджі
Габон
Гамбія
Грузія
Гана
Гренада
Гватемала
Гвінея
Гвінея-Біссау

CAF

Чорна Африка

TCD
CHL

Чорна Африка
Латинська Америка та Кариби

доходу
Низький рівень доходу

Низький рівень доходу
Верхній середній рівень
доходу
CHN Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
COL Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
СОМ Чорна Африка
Низький рівень доходу
ZAR Чорна Африка
Низький рівень доходу
COG Чорна Африка
Нижній середній рівень
доходу
СОК Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
CRS Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
CIV Чорна Африка
Низький рівень доходу
CUВ Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
DJI
Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
DMA Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
DOM Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
ECU Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
EGY Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
SLV Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
GNQ Чорна Африка
Верхній середній рівень
доходу
ERI
Чорна Африка
Низький рівень доходу
ETH Чорна Африка
Низький рівень доходу
FJI
Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
GAB Чорна Африка
Верхній середній рівень
доходу
GMB Чорна Африка
Низький рівень доходу
GEO Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
GHA Чорна Африка
Низький рівень доходу
GRD Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
GTM Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
GIN Чорна Африка
Низький рівень доходу
GNB Чорна Африка
Низький рівень доходу
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Гайана

GUY Латинська Америка та Кариби

Нижній середній рівень
доходу
Латинська Америка та Кариби Низький рівень доходу
Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
Південна Азія
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
Європа та Центральна Азія
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
Середній Схід та Північна
Верхній середній рівень
Африка
доходу
Чорна Африка
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Середній Схід та Північна
Верхній середній рівень
Африка
доходу
Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
Південна Азія
Нижній середній рівень
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
Чорна Африка
Низький рівень доходу
Чорна Африка
Верхній середній рівень
доходу
Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу

Гаіті
Гондурас

HTI
HND

Індія
Індонезія

IND
IDN

Іран, Ісламська респ.

IRN

Ірак

IRQ

Ямайка

JAM

Йорданія

JOR

Казахстан

KAZ

Кенія
Кирибаті

KEN
KIR

Корея, Дем. Респ.

PRK

Республіка Киргизія
Лаос

KGZ
LAO

Ліван

LBN

Лесото

LSO

Ліберія
Лівія

LBR
LBY

Македонія, ФРЮ

MKO

Мадагаскар
Малаві
Малайзія

MUG
MWI
MYS

Мальдіви

MIJV

Малі
Маршальські острови

MLI
MHL

Мавританія
Маврикій

MRT
MUS

Мексика

МЕХ

Мікронезія, фед. Штати

FSM
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Ніуе*

NIU

Молдова
Монголія
Марокко
Мозамбік
М'янма
Намібія
Науру*
Непал
Нікарагуа
Нігер
Нігерія
Північні Маріанські острови
Оман
Пакістан
Палау
Панама
Папуа - Нова Гвінея
Парагвай
Перу
Філіппіни
Російська федерація
Руанда
Самоа
Сан-Томе і Принсіпі
Сенегал
Сербія та Чорногорія
Сейшели
Сьєрра-Леоне
Соломонові острови

Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
MDA Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
MNG Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
MAR Середній Схід та Північна
Нижній середній рівень
Африка
доходу
MOZ Чорна Африка
Низький рівень доходу
MMR Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
NAM Чорна Африка
Нижній середній рівень
доходу
NRU Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
NPL Південна Азія
Низький рівень доходу
NIC Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
NER Чорна Африка
Низький рівень доходу
NGA Чорна Африка
Низький рівень доходу
MNP Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
OMN Середній Схід та Північна
Верхній середній рівень
Африка
доходу
РАК Південна Азія
Низький рівень доходу
PLW Східна Азія та Тихоокеанський Верхній середній рівень
регіон
доходу
PAN Латинська Америка та Кариби Верхній середній рівень
доходу
PNG Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
PRY Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
PER Латинська Америка та Кариби Нижній середній рівень
доходу
PHL Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
RUS Європа та Центральна Азія
Верхній середній рівень
доходу
RWA Чорна Африка
Низький рівень доходу
WSM Східна Азія та Тихоокеанський Нижній середній рівень
регіон
доходу
STP Чорна Африка
Низький рівень доходу
SEN Чорна Африка
Низький рівень доходу
YUG Європа та Центральна Азія
Нижній середній рівень
доходу
SYC Чорна Африка
Верхній середній рівень
доходу
SLE Чорна Африка
Низький рівень доходу
SLB Східна Азія та Тихоокеанський Низький рівень доходу
регіон
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Сомалі
Південна Африка

SOM Чорна Африка
ZAF Чорна Африка

Шрі-Ланка

LKA Південна Азія

Сент-Кітс та Невіс

KNA Латинська Америка та Кариби

Сент-Люсія

LCA Латинська Америка та Кариби

Сент-Вінсент та Гренадіни

VCT Латинська Америка та Кариби

Судан
Сурінам

SDN Чорна Африка
SUR Латинська Америка та Кариби

Свазіленд

SWZ Чорна Африка

Сірія, Араб. Респ.

SYR Середній Схід та Північна
Африка
TJK Європа та Центральна Азія
TZA Чорна Африка
THA Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
TMP Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
TGO Чорна Африка
TON Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
TТО Латинська Америка та Кариби

Таджикистан
Танзанія
Таїланд
Східний Тімор
Того
Тонга
Трінідад і Тобаго
Туніс

TUN Середній Схід та Північна
Африка
TKM Європа та Центральна Азія

Туркменістан
Тувалу*
Уганда
Україна

TUV Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
UGA Чорна Африка
UKR Європа та Центральна Азія

Уругвай

URY Латинська Америка та Кариби

Узбекистан
Вануату

UZB Європа та Центральна Азія
VUT Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
WEN Східна Азія та Тихоокеанський
регіон
WBG Середній Схід та Північна
Африка
YEM Середній Схід та Північна
Африка
ZMB Чорна Африка
ZWE Чорна Африка

Венесуела
Західний берег та сектор Газа
Ємен
Замбія
Зімбабве

Низький рівень доходу
Верхній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Верхній середній рівень
доходу
Верхній середній рівень
доходу
Верхній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Верхній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Нижній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Верхній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Нижній середній рівень
доходу
Низький рівень доходу
Низький рівень доходу
Низький рівень доходу
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3. Фінансовий внесок Співтовариства в формі одноразових виплат (окрім ICPC).
В PП7 форми грантів (фінансування) надаються за робочою програмою та
конкурсом, де публікується NoE. Формою фінансування може бути наступне:
- на основі санкціонованих витрат, подібно іншим схемам фінансування
-

або, якщо це вказано в робочій програмі та індивідуальній пропозиції, внесок ЄС
прийме форму одноразової виплати в EUR 23,500 на дослідник/рік (як визначається
Правилами участі). Ця методика одноразової виплати не застосовувалася до перших
конкурсів. Детальна інформація щодо застосування методик буде надана пізніше.

В своїх пропозиціях з NoE заявники повинні передбачити свої витрати таким же
чином, як щодо інших схем фінансування. Тому вони будуть використовувати три категорії:
R&D (науково-дослідницькі роботи), Управління та Інша діяльність, роз'яснення щодо яких
надаються в Статті II.16 GA.
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