
 

На виконання Спільної Заяви Державного комітету України з питань науки і 

технологій та Федерального міністерства наукових досліджень і технологій 

Німеччини про науково-технічні відносини від 10 червня 1993 року, 

Міністерство освіти і науки України та Федеральне міністерство освіти та 

дослідження Німеччини оголошують конкурс спільних українсько-німецьких 

проектів  

 

1. За пріоритетними напрямами: 

 

- біотехнології;  

- технології з ефективного використання ресурсів та енергії, сталі 

екологічно чисті технології;  

- наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичної техніки;  

- інформаційні та комунікаційні технології;  

- нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва.  

 

2. Структурні проекти, які включають в себе наступні заходи:   

 

- планування, організація, координація (управління) наукової та 

дослідницької діяльності, залучення та фінансове забезпечення наукової 

діяльності з третіх джерел, включаючи фінансування з міжнародних джерел 

(наприклад участь в Програмі Горизонт 2020, тощо), розвиток потенціалу: 

підтримка розвитку та побудови відповідних структур, впровадження та 

оптимізація управлінських процесів; 

- оцінка установ та програм в області науки та підтримка науки на різних 

рівнях (наприклад, концепції для оцінки дослідницьких організацій та 

факультетів університетів, окремих інститутів, окремих програм) методологія 

оцінки наукових проектів білатерального міжнародного співробітництва; 

- використання інноваційного потенціалу та технологічного менеджменту, 

зокрема для трансферу результатів дослідницької діяльності у подальше 

впровадження з огляду на співробітництво з малим та середнім бізнесом 

(особливо в області інновацій, з переважною орієнтацією на освоєння ринку, 

менеджмент технопарків та кластерів, але також, наприклад, цільова 

кваліфікація користувачів/менеджерів, дослідження правових умов,  

дослідження та аналіз ринку); 

- обмін досвідом щодо процесу реформування освітньої та наукової 

системи між відповідними організаціями обох країн (наприклад, презентація 

зразкового досвіду національного та білатерального співробітництва та кращих 

практик щодо управління змінами та використання сучасних форм кооперації 

ринку, консультаційні заходи); 



- співробітництво та партнерство на інституційному рівні (наприклад, 

техніко-економічні обґрунтування та концепції); 

- формування платформи для створення діалогу між політикою, 

економікою, громадянським суспільством (наприклад конференції з 

відповідними учасниками, розробка рекомендацій, формування стійких мереж 

співробітництва). 

 

Конкурс відкритий для наукових організацій, науково-дослідних груп 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох 

країн. 

 

Конкурс відкрито з 15 квітня по 03 червня 2016 року 

 

Критерії відбору   

 

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка 

передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах.  

Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і 

науки України та Федерального міністерства освіти та дослідження Німеччини, 

приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого 

фінансування. 

 

Основними критеріями оцінки є такі:  

- наукова якість та інноваційний характер проекту; 

- здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити 

проект у життя; 

- досвід участі у міжнародних проектах і розвиток міжнародного 

співробітництва; 

- якість інфраструктури установ, що беруть участь у проекті; 

- участь у проекті докторантів та молодих дослідників; 

- можливості практичного використання результатів проекту; 

- обґрунтування орієнтовної вартості проекту; 

- участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

 

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. 

Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним 

проектом. 

 

Інтелектуальна власність 

 

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити 

усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових 

цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна 

увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося 

незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 



 

 

Фінансування 

 

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо) на основі 

затверджених обсягів державного бюджету на поточний рік та рішень МОН. 

Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після 

розгляду звіту за попередній етап роботи. 

Українська сторона покриває витрати на транспорт, медичне страхування, 

витрати на заробітну плату та матеріали (крім лабораторного обладнання та 

електронно-обчислювальної техніки). Окрім того, українською стороною 

покриваються витрати, пов’язані з перебування німецьких спеціалістів в Україні, 

з розрахунку 60 дол. США на добу (тривалість візитів іноземних спеціалістів до 

14 днів на рік).  

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс  

 

- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника 

Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви 

конкурсу в рамках якого подаються документи; 

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та 

печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії (CD диск); 

- лист від німецької організації-партнера на бланку установи;  

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі 

проекту – 1 прим.; 

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 

1 прим. 

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше 

останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН 

(Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка, 16), а також зареєстровані у канцелярії 

МОН:  

- у разі надсилання поштою - кімната 310 (штамп на конверті поштового 

відправлення повинен датуватися не пізніше 03 червня 2016 р.); 

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для 

кореспонденції, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Шевченка, 16). 

 

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без 

файлів. 

 

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, 

розглядатись не будуть! 

 

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: 

www.mon.gov.ua 

 

http://www.nas.gov.ua/text/EuropeanIntegration/application-form.pdf


Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися 

у тому, що їх німецькі партнери подали відповідну заявку до Федерального 

міністерства освіти та дослідження Німеччини. 

В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт 

щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з 

фінансуванням національної частини проекту поточного року. 

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою 

Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових 

звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти 

впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі 

перспективи від широкого впровадження наукових розробок. 

 

Контактні установи: 

В Україні: 

 

Міністерство освіти і науки України 

   

Відповідальні особи: 

 

 

Атаманенко Наталія Валеріївна, 

заступник начальника відділу міжнародного 

науково-технічного співробітництва 

управління міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції 

 

тел. 287 82 39 

e-mail: n_atamanenko@mon.gov.ua   

 

 

В Федеративній Республіці Німеччина: 

 

Агентство з управління проектами DLR 

(DLR Project Management Agency) 

 

Відповідальні особи: 

 

Др. Еріх Рацке 

тел.: +49 02 28-38 21-1464  

ф.:    +49 02 28-38 21-1400  

e-mail: Erich.Rathske@dlr.de   

 

Контактна особа з адміністративних питань:  

Ютта Мюллер 

тел.: +49 228/38 21-14 47 

ф.:    +49 02 28-38 21-1400  

e-mail: Jutta.Mueller@dlr.de   
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