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Секретарiат     Кабiнету     Мнiстрiв      УкраП1и      надсилае      оригiнал
ре€страцiйноi. картки проеюу " Розвиток пракгично орiентованоi., спрямованоi.
на    студентiв,    освiти    у    галузi    моделювання    кiбер-фiзичних    систем"
(вiд  о1.06.2020  №  4411),  який  реалiзу€ться  в  рамках  Про1рами  Еразмус+,
напрям: КА2 :Розвиток потенцiалу вищоi. освiти.

додаток: на 1 арк.

Заступник державного секретаря
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Чернiгiвський   наIIiоналышй   т`ехнологiчний   унiверситет   (код   згiдно   з
€дРПОУ О5460798`
Харкiвський нацiоналшй автомобiлыютZюрожнiй унiверситет (код згiдно з
€ПРПОУ О2071168`
Криворiзшй нацiоналшIй }шiверситет (код згідно з СШПОУ 37664469)

Мiнiсткрелво освiти i науки Украmи

Розвиток праmшно ррiаIтованоГ. сгрямованоГ на стVдеImiв. освiти у галузi.
моделювання кiбер-фiзичних систем

Щлi    та   змiст    проекту  Модернiзацiя     навчальних     тюогDам     та     навчальних     планiв
(програми)

Найменування
стратегiч н ого завдан ня

Кошторисна вартiсть

Строк реаjliз ац ir

Етапи  реаjтiзацir

Ресстрацiйн ий         номер
проекту          (програми),
визначений донором, або
номер контракту

Мiжнародний договiр

бакалав_Diв/магiстрiв     фiзичного/математичного/iнженерного     факультетiв
вiдповiдно    до    пракгики    унiвqрситетів    €С    у    галузi    iнновацiйного
моделювання      та   моделювання   кiбФ-фiзичних   систем:   використання
iнфо_Dмашiйно-комп'ютерноi.  технiки  у  рамках  мережевоi.  дiяльностi  для
потреб  ринку працi` пiдвищення якостi та актvалiзацil. освiти. .

Зобов'язання   щодо   пiдвишення   якостi   та   важливостi   вишоі'   освiти`
поглиблення спiв_Dобiтниптва мiж закла`даьпI вищоi' освiти. розши_Dення i.хнiх
можливостей.   а  також  активiзашii'  мобiльності   стvдентiв  та   викладачiв`
визначенi статтею 4З 1 Глави 23  Угоди про асоцiацiю мiж Украi.ною та €С

28131З`00  свро  (у тому числi  грант  €С  для  Украi.ни  -   271113`  00  евро.
спiвфiнансування реципiснтiв ~ 10 200.00 ®ро)

15.11.2019-14.11.2022

I етап  15.11.2019-14.11.2022

№609557-ЕРР-1-20l9-1-LV-ЕРРКА2-СВНЕ-JР
ГDантова Vгода Ng 2019-195 6/001 -001

Рамкова    Угода    мiж    Урядом    Украmи    та    Комiсiею    Свропейських
Спiвтовариств  (ратифiкована  iз  Зашою  Законом  Украmи  вiд  о3.09.2008
№ 360-w.
ПрогDама ЕDазмvс+` нагюям: КА2:Розвиток потенцiалv вишоГ освiти

Iншi       вiдомостi,       що  Згiдно  зі  сгаттею  3  Рамково1  Уг\Ош1  мiж  УDшом  Укtэаiни  та  КОмiсiсю
стосуються            проекту  €вропейсысих  Спiвтовариств  "Захош1.  11ю  фiнаIюуються  в     цiлому  або
(програми)                           частково  коImом  СпівюваDиства.  не  обкm шаютъся  податками`  митш1ми


