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Проректорам з наукової роботи
закладів вищої освіти та
директорам наукових установ, які
належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
Про подання проектів на конкурс

З метою забезпечення належного рівня організації процедури
конкурсного відбору, оголошеного наказом Міністерства освіти і науки
України від 29.09.2021 р. № 1028 «Про проведення конкурсного відбору
проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науковотехнічних (експериментальних) розробок у 2021 році», при підготовці
проектів та поданні їх до директорату науки та інновацій просимо врахувати
наступне:
1. Кожен заклад вищої освіти або наукова установа (окрім тих, що у
поточному році не мають фінансування або у яких не закінчується жодне
дослідження або розробка) подають на конкурс проекти, сукупна планова
вартість яких на рік не перевищує трьох обсягів коштів, що вивільняються у
2021 році.
2. Заклад вищої освіти або наукова установа, у яких у поточному році
немає, або не закінчується жодне дослідження або розробка, чи закінчено їх
на суму менше 500 тис. гривень подають на конкурс проекти загальною
вартістю, що не перевищує 1500 тис. гривень.
3. Максимальна вартість на рік дослідження та/або розробки, яке(а)
планується, становить 1600 тис. гривень.
4. Капітальні видатки не враховуються у загальний обсяг фінансування
дослідження або розробки. У пункті 8.6 запиту зазначається перелік
обладнання та його вартість.
5. Проекти подають на конкурс із врахуванням таких вимог:
- науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або
розробці, враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки і
продовжуватимуться
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- керівник та відповідальні виконавці мають бути працівниками
організації, від якої подається запит;
- у разі, якщо у виконанні дослідження або розробки беруть участь
більше, ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування
необхідності залучення інших докторів (подається до конкретної роботи).
У разі виявлення під час проведення експертизи проектів, які містять
неправдиву інформацію, їх розгляд припиняється. Також проекти, які за
результатами розгляду відхилено секцією за фаховим напрямом у зв’язку з
невідповідністю тематики дослідження або розробки її науковим напрямам,
вважаються такими, що не пройшли експертну процедуру, і до подальшого
проходження конкурсного відбору не допускаються.
6.
При поданні конкурсних документів до директорату науки та
інновацій до проектів додається:
- супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2021
році;
- до кожної роботи оформлюється згода всіх основних виконавців
(авторів) на участь у дослідженні чи розробці за формою, що додається до
цього листа.
Починаючи з 25 жовтня до 4 листопада 2021 року проекти необхідно
оформити авторам в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».
Пакет документів на конкурсний відбір надсилається поштою на адресу
директорату науки та інновацій МОН.
Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

Вик. Глушковська Ю.О.
Тел.287-82-73

Олексій ШКУРАТОВ

Додаток
до листа МОН від__ . 10.2021 р .№

Згода основних виконавців на участь у виконанні наукового
дослідження (розробки)
Назва ЗВО/НУ:
Назва наукового проекту:
Пропонований термін виконання проекту:
№
з/п
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У разі залучення до виконання роботи більше, ніж двох докторів наук,
надати нижче обгрунтування необхідності їх залучення.

