
РЕЄСТРАЦІЙНА картка 
проекту (програми) № 4727

Партнер з розвитку Європейський Союз

Виконавець Університет Миколаса Ромеріса (Литва)

Реципієнт Міністерство цифрової трансформації України (код згідно з ЄДРПОУ 43220851) 
Приазовський державний технічний університет (код згідно з ЄДРПОУ 02070812) 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (код згідно 
з ЄДРПОУ 02066753)
Державний університет “Житомирська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 
05407870)
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (код згідно 
з ЄДРПОУ 02125616)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
(код згідно з ЄДРПОУ 00493698)
Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та 
становлення окремих мало захищених категорій молоді “Паросток” (код згідно з 
ЄДРПОУ 25510825)
ТОВ “Компанія М-Мастер” (код згідно з ЄДРПОУ 41881830)

Бенефіціар Міністерство освіти і науки України

Найменування 
проекту (програми)

Лі тжиталізашя економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану

Цілі та зміст проекту Нарощування потенціалу розвитку інноваційних цифрових технологій в економіці
(програми) шляхом Віртуальної проектної навчальної платформи з урахуванням проектного 

освітнього компоненту для підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
відповідно до потреб ринку праці та найкращих практик ЄЄ та Болонського 
процесу в Україні та Таджикистані.

Найменування стратегічного Підвищення якості та важливості вищої освіти, поглиблення співробітництва між
завдання закладами вищої освіти, розширення їхніх можливостей, а також активізації 

мобільності студентів та викладачів як передбачено статтею 431 Глави 23 Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони.

Кошторисна вартість 529 339.00 евро (у тому числі грант ЄЄ для України -  510 746, 00 євро, 
співфінансування реципієнтів -  18 593,00 євро)

Строк реалізації 15.11.2020-14.11.2023

Етапи реалізації І етап 15.11.2020-14.11.2023

Реєстраційний номер проекту Грантова угода № 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2- CBHE-JP
(програми), визначений
Партнером з розвитку, або
номер контракту

Міжнародний договір Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 
12.12.2006. ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 №360-VI. 
Програма Еразмус+, напрям :КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти.

Інші відомості, що стосуються Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією
проекту (програми) Європейських' Співтовариств “Заходи, що фінансуються в цілому або частково 

коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або 
іншими стягненнями аналогічного характеру”. План закупівель товарів, робіт і 
і/ослугнареєстраіііюподано.
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