ГОРИЗОНТ 2020 – БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ – ВИТРАТИ
1. Які витрати покриваються бюджетом проекту?
Учасник проекту може витрачати будь-які кошти на проект, якщо вони є
прийнятними. Прийнятні витрати:
 Кошти, які витрачає бенефіціар
 Кошти, витрачені на виконання конкретного завдання
 Кошти, витрачені протягом дії проекту
 Кошти, які можна ідентифікувати і перевірити на банківському
рахунку бенефіціара
 Кошти, сумісні з національним законодавством
 Кошти, обгрунтовані відповідно до фінансового менеджменту
(економія і ефективність)
 Кошти, зазначені у бюджеті
Бюджет Горизонт 2020 розрізняє 4 основні види витрат:
 Прямі витрати на персонал
 Субконтракт
 Інші прямі витрати
 Непрямі витрати
Також можливі інші категорії витрат, що залежить
фінансової схеми проекту.
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Більшість прямих витрат рахуються як реальні витрати (якщо не
вказано інше). У деяких випадках може бути використана єдина ставка.
Непрямі витрати відшкодовуються у розмірі 25% від прийнятних прямих
витрат, що залежить від виду проекту.
Майте на увазі, що ПДВ покривається за рахунок прийнятних прямих
витрат.
Кошти, витрачені
деяких умов.
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Більше інформації можна знайти на сайті НІП України або звернутися
до одного з Національних контактних пунктів Горизонт 2020 у Вашому
регіоні.
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2. Як розрізнити прямі і непрямі витрати?
Прямі витрати – кошти, прямо пов’язані з виконанням завдань у рамках
проекту.
Будь-які витрати, які бенефіціар зазначає як прямі, повинні бути
підкріплені доказово, що вказує на віднесеність до конкретного
завдання.
Типові прямі витрати:
- заробітна плата працівників
- відрядження
- придбання обладнання
- субконтракт

Непрямі витрати – кошти, які мають непрямий стосунок до виконання
завдань проекту. На практиці, це кошти, які неможливо прямо
виміряти, але які можна відслідкувати.
Типові
-

непрямі витрати:
телефонні рахунки, фотокопії
оренда приміщення
рахунки за опалення, електроенергію, тощо

3. Ставка для відшкодування
Якщо Ви берете участь у дослідницькому проекті, ЄК відшкодовує 100%
прийнятних
прямих
витрат.
Якщо
проект
інноваційний,
то
відшкодовується 70% (якщо Ваша організація є прибутковою), або 100%
(якщо організація неприбуткова).
ЄК відшкодовує непрямі витрати у розмірі 25% від суми прийнятних
прямих витрат.
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