ГОРИЗОНТ 2020 – СУБКОНТРАКТ – ТРЕТІ СТОРОНИ
Вважається, що партнери у проектах Горизонт 2020 повинні мати усі
ресурси для виконання повного обсягу завдань у рамках проекту
самостійно. Однак, за деяких обставин, учасники можуть залучати
зовнішню підтримку.
Організації, що надають таку зовнішню підтримку, називаються «треті
сторони», оскільки вони не підписували грантову угоду. Однак, така
підтримка повинна бути обгрунтована і зазначена в проектній
пропозиції на стадії її підготовки для того, щоб на це були виділені
певні кошти.
У рамках Горизонт 2020 виділяють 4 види підтримки від третіх сторін:
 Придбання товарів та послуг
 Субконтракти
 Робота, виконана «залученими
third parties”)
 Внесок інших третіх сторін
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1. Придбання товарів та послуг
Ця категорія передбачає будь-які випадки, коли учасникам потрібна
додаткова допомога або обладнання, але завдання вони виконують
самостійно (наприклад, придбання техніки, замовлення харчування,
замовлення аудиту, тощо).
У бюджет закладаються відповідні кошти, які підлягають звітності
(визначаються як «інші прямі витрати»).

2. Субконтракти
На
відміну
від
«придбання
товарів
та
послуг»,
представник
субконтракту виконує покладене на нього завдання незалежно від
партнера проекту. Субконтракт покриває лише частину завдань,
покладених на партнера, тому партнер є відповідальним за виконання
завдання.
Кошти,
виділені
на
субконтракт,
у
бюджеті
зазначаються
як
«субконтракт».
Вартість субконтракту або товарів і послуг є прибутковою статтею для
того, хто їх надає. Тому учасники проектів Горизонт 2020 повинні
обирати субконтракт за принципом «ціна-якість» та дотримуватися усіх
тендерних процедур.
Майте на увазі, що кошти, які витрачаються на субконтракт, не є
частиною непрямих витрат.
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3. Залучені треті сторони (“linked third parties”)
У тому випадку, коли існує контрактний або юридичний зв’язок між
учасником
проекту
і
підрядником,
можна
виокремити
категорію
«залучені треті сторони».
Такі треті сторони виконують завдання проекту незалежно (як
субконтракт). Однак, на відміну від субконтракту, залучена третя
сторона вимагає власний реальний бюджет для роботи, яку вона виконує
(неприбутково).

4. Інший внесок третіх сторін
Якщо між учасником і підрядником немає жодних юридичних зв’язків,
треті сторони все одно можуть надавати зовнішню підтримку (сумісний
персонал, приміщення, обладнання, тощо) у наступних формах:
 Безоплатний внесок
 Внесок, оплачений товарами або послугами, безгрошовий
Витрати за ці внески покриває учасник проекту. Такі витрати
включають лише реальний внесок, без прибутку і податків як для
учасника, так і для підрядника.
Майте
на
увазі,
взаємозамінними.
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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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