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20.10.2011 (Tuesday) 

Place: Ministry of Education and Science, 
Youth and Sports of Ukraine, collegium 
hall. 10, Peremogy av., Kyiv. 

Schedule: 

9:30 – 10.30: (session open to NTO 
and other stakeholders outside the 
Consortium):  

 General  presentation of the project by 
Coordinator. 

Place: National Academy of Managing 
Personnel of Culture and Art, 15th 
administrative building, meeting room. 
21, Ivana Mazepy str., Kyiv. 

Schedule: 

11:00 – 11.30: coffee break. 

11:30 – 12.30 (open session):  

 Opening of the meeting, introduction 
of the participants.  

 General presentation and discussion of 
potential project methodologies, 
technologies and solutions. 

12.30 – 13.30: lunch. 

13.30 – 16.00:  

 Consortium management issues:   
preparation of the amendments to grant 
agreement, preparation of  the 
consortium agreement. 

 Forming of a coordinating group. 

 Presentation of the quality control 
issues, forming of a quality control group.  

 Budget principles (by JyU) + 
discussion of the presentation by all 
partners. 

 

 

 

20.10.2011 (Четвер) 

Адреса: Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України, зал колегій. 
Пр. Перемоги, 10, Київ.  

Розклад засідання (відкрито для 
представників організацій, що не 
входять до Консорціуму):   

9:30 – 10.30: 

 Загальна презентація проекту 
(координатор).  

Адреса: Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, 15-й 
(адміністративний) корпус, зал засідань. 
Київ, вул. Івана Мазепи, 21.  

Розклад засідання:   

11:00 – 11.30: перерва на каву. 

11:30 – 12.30 (відкрите засідання):  

 Відкриття наради, знайомство з 
учасниками. 

 Презентація та обговорення 
потенційних методологій, обраних для 
реалізації проекту, технологій та 
рішень. 

12.30 – 13.30: перерва (обід). 

13.30 – 16.00:  

 Підготовка та внесення поправок до 
головної угоди, підготовка угоди між 
партнерами Консорціуму. 

 Формування координаційної групи. 

 Контроль за якістю проекту, 
формування відповідальної групи.  

 Огляд основних принципів форму-
вання бюджету. 

 

 

 

 

21.10.2011 (Friday) 

Place: National Academy of Managing 
Personnel of Culture and Art, 15th 
administrative building, meeting room. 
21, Ivana Mazepy str., Kyiv. 

Schedule: 

9:30 – 12.00:  

 Presentation and discussion of the 
work plan for the first year: 
workpackages, activities, mobilities, 
timings, detailed goals (by all partners).  

 Practical issues of work groups forming 
and the principles and the demands for 
the selection of corresponding activities 
participators (training seminars, manuals 
and other project materials preparation). 

 Assignment of responsible leaders for 
each outcome and activity and a team of 
contact persons in all partners 
contributing to the activity. 

 
12.00 – 13.00: lunch. 

13.00 – 15.00:  

 Presentation and discussion of 
administrative practices (conventions, 
travel reports, other reporting, internal 
accounting etc).  

  
 

 

 

 

 

 

20.10.2011 (П’ятниця) 

Адреса: Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, 15-й 
(адміністративний) корпус, зал засідань. 
Київ, вул. Івана Мазепи, 21. 

Розклад засідання:   

9:30 – 12.00:  

 Презентація та обговорення плану 
робіт на перший проектний рік: заходи, 
поїздки, розклад, детальні цілі (всі 
партнери).  

 Практичні аспекти формування 
робочих груп та принципи й вимоги до 
відбору учасників заходів проекту 
(учасників навчальних семінарів, 
відповідальних за підготування 
методичних та інших матеріалів проекту 
і т.д.).  

 Призначення осіб відповідальних за 
кожен результат та захід, а також 
команди учасників з кожної інституції-
партнеру, що беруть участь у заході. 

12.00 – 13.00: перерва (обід). 

13.00 – 15.00:  

 Презентація та обговорення 
адміністративних практик керування 
проектом (угоди, звітування, внутрішній 
фінансовий облік і т.д.). 
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