ПОЛОЖЕННЯ
про національний контактний пункт «Дії Марії Кюрі для розвитку
навичок, навчання та кар'єри» рамкової програми ЄС «Горизонт
2020» Національного університету «Львівська політехніка»
1. Загальні положення
1.1. Національний контактний пункт «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок,
навчання та кар'єри» Національного університету «Львівська політехніка» (далі –
НКП) є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного
університету «Львівська політехніка» і створено у Львівській політехніці
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 813 від 10.07.2014 р.
1.2. У своїй діяльності НКП керується загальними принципами заснування
національних контактних пунктів, розробленими Європейською Комісією, чинним
законодавством та нормативними актами України, Статутом університету та цим
Положенням.
1.3. НКП дотримується принципів прозорості та рівноправного доступу до
конкурсів рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Дії
Марії Склодовської-Кюрі» пріоритету «Передова наука».
1.4. НКП здійснює свою діяльність у взаємодії з Національним координатором –
Державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти» та
мережею національних контактних пунктів України та Європейського Союзу.
2. Завдання НКП
Основним завданням НКП є розповсюдження відомостей про рамкову програму
ЄС «Горизонт 2020» та інформаційний супровід за тематичним напрямом «Дії
Марії Склодовської-Кюрі» пріоритету «Передова наука».
3. Основні функції НКП
3.1. Інформування за тематичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»
пріоритету «Передова наука» рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» щодо
конкурсів, умов участі, вимог до подання проектних пропозицій.
3.2. Надання допомоги щодо пошуку (зокрема за допомогою інтернет-ресурсів)
потенційних партнерів.

3.3. Створення, змістове наповнення та підтримка веб-сторінки НКП, видання
бюлетенів (та інших інформаційних матеріалів), організація і проведення тренінгів
та інформаційних заходів (інформаційних днів, семінарів, вебінарів тощо (зокрема,
разом із службами Європейської Комісії)).
3.4. Підвищення обізнаності наукової спільноти та інших потенційних заявників з
цілями науково-технологічних та соціально-економічних програм ЄС і активізація
участі у рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020».
3.5. Надання консультаційних послуг за напрямом НКП щодо:



умов фінансування,
адміністративних процедур, правил та проблемних моментів.

3.6. Надання інформації щодо інших програм ЄС.
4. Кадрове забезпечення НКП
4.1. Керівництво та організацію діяльності НКП здійснює Керівник НКП.
4.2. Працівниками НКП є інженери та фахівці.
4.3. Для роботи в НКП на умовах сумісництва або за договорами цивільноправового характеру можуть залучатись особи відповідного кваліфікаційного рівня
(як правило науково-педагогічні працівники, а також аспіранти та докторанти
університету).
5. Обов’язки
5.1. Співробітники НКП повинні бути повністю обізнаними зі всіма аспектами
рамкової програми ЄС «Горизонт 2020».
5.2. Керівник НКП при підборі працівників НКП повинен вжити заходи для
запобігання виникненню конфліктів інтересів між їхньою діяльністю в НКП та
іншою професійною діяльністю.
6. Права
НКП має право:

6.1. Отримувати загальну та додаткову інформацію щодо рамкової програми ЄС
«Горизонт 2020», яка має відношення до діяльності НКП (наприклад інформація
про робочі програми, конкурси, зміну пріоритетів чи адміністративних процедур
тощо).
6.2. Приймати участь у інформаційних та інших заходах, організованих службами
Європейської Комісії.
6.3. Брати участь у тематичних конференціях і семінарах, організованих
дирекціями програм.
6.4. Вчасно отримувати фінансування, заплановане на діяльність НКП.
6.5. Працівники НКП мають право на:



забезпечення робочими місцями, оснащеними необхідною оргтехнікою;
здорові та безпечні умови праці згідно із Законом України «Про охорону
праці».

7. Фінансування діяльності
7.1. Фінансування діяльності НКП здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, грантів та інших джерел, передбачених законодавством України.
7.2. Форми і системи оплати праці в НКП встановлюються згідно з діючим
законодавством та «Положенням про оплату праці в Національному університеті
«Львівська політехніка»
7.3. Всі розрахунки, обов’язкові платежі та бухгалтерський облік за результатами
діяльності НКП здійснює бухгалтерія Університету.
7.4. Для забезпечення діяльності НКП Національний університет «Львівська
політехніка» надає приміщення та сприяє його діяльності.

