Витяг з
Угоди про наукове
співробітництво Національної
академії наук України та
Українського науковотехнологічного центру (УНТЦ) в
рамках Програми «Цільові
дослідження та розвиваючі
ініціативи»

Інструкція до процесу відбору та впровадження проектів
Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив
Конкурс заявок
01. Щороку наприкінці грудня, УНТЦ та НАН України визначають
пріоритетні наукові напрями на наступний рік.
02. До середини січня кожного року УНТЦ та НАН України оголошують
спільний запит на подання заявок, що формально означає початок
конкурсу на поточний рік. НАН України буде заохочувати
максимально можливу участь регіональних установ та вчених (тобто
тих, що знаходяться поза межами Києва) у запропонованих проектах.
Міждисциплінарним проектам та проектам за участю декількох
інститутів буде надаватися безумовна перевага.
Розгляд поданих пропозицій в НАН України
03. Потенціальним виконавцям проектів слід протягом восьми повних
тижнів підготувати попередні пропозиції українською мовою та
подати їх на розгляд до НАН України.
04. Після проведення внутрішнього розгляду та підготовки пропозицій
протягом дванадцяти тижнів, НАН України надає УНТЦ заявки за
повними формами англійською мовою. Кожного року кількість
проектів становить не більше 30, які будуть передані до УНТЦ на
розгляд.
05. На додаток до Повних форм заявок НАН України передає формальний
дозвіл Уряду України, який дозволяє передачу повної форми заявок до
УНТЦ для розгляду західними експертами і який запобігає присутності
в заявках таких відомостей:
(i) інформації, що становить державну таємницю;

(ii) секретної інформації, визначеної відповідними міжнародними
правилами та практикою нерозповсюдження збройних
технологій, зокрема, інформацію щодо радіоактивних речовин,
ядерних технологій та іншої зброї масового ураження та
технологій балістичних ракет;
(iii) особистої та ділової конфіденційної інформації, якщо на це
нема дозволу власників прав на цю інформацію.
ПРИМІТКА: У цій програмі не менше 50% учасників проекту повинні
мати відношення до розробки зброї масового знищення в
минулому.
Повна форма, що подається для розгляду в УНТЦ
06. При подачі заявок до УНТЦ для розгляду можливості їх фінансування
необхідно дотримуватися всіх звичайних вимог, висвітлених та
пояснених в інструкції до заповнення Повних форм та розміщених на
веб-сайті УНТЦ, за винятком наступного: передбачено, що проекти,
затверджені до фінансування, мають виконуватися протягом періоду
від 12 до 24 місяців.
07. П. 1.19 Повної форми УНТЦ (планування стабільності) є ключовим
компонентом, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності
українських вчених в процесі здобуття гранту або комерційного
фінансування запропонованого проекту.
Розгляд повних форм заявок західними експертами
08. УНТЦ отримує, проводить внутрішній розгляд повних форм заявок та
передає їх на наукову та технічну експертизу західним експертам.
Передбачено, що повний термін проведення експертизи складає
дванадцять тижнів.
09. Проекти, що не були відібрані спільною робочою групою для
фінансування за програмою цільових ініціатив, можуть бути подані до
УНТЦ як заявки за іншими типами проектів, а також до інших
організацій, що надають фінансову підтримку для проведення
досліджень.
Відбірковий комітет
10. Представники обох фінансуючи сторін проводять робочу зустріч з
метою визначення проектів, рекомендованих до фінансування.
Проекти, визначені до фінансування за програмою цільових ініціатив

будуть затверджені на найближчому засіданні Виконавчої ради УНТЦ і
засіданні Президії НАН України та публічно оголошені.
11. Одразу ж після проголошення проектів, відібраних для фінансування
(після рішення робочої групи) УНТЦ визначає координаторів кожного
проекту для взаємодії з українськими менеджерами проектів та
представником НАН України в ході підготовки угоди за типовою
формою УНТЦ. Передбачається, що угоди будуть підготовлені та
підписані до кінця лютого наступного року з тим, щоб відразу після
цього розпочалася робота за проектом.
Фінансування проекту, звітність та питання управління
12. Фінансування відібраних проектів буде здійснюватися обома
сторонами за принципом рівного (в межах можливого, 50%) розподілу
коштів. НАН України надаватиме УНТЦ письмове підтвердження, що
відібрані для підтримки в поточному році проекти будуть
профінансовані на узгодженому рівні в 50% від повної вартості
проекту в загальному бюджеті Програми цільових ініціатив на кожен
рік.
13. Погоджено, що початкове фінансове втілення цієї програми буде
здійснюватися у формі «дві угоди на один проект» - одна угода між
УНТЦ та інститутом-виконавцем, друга – між НАН України та
інститутом(ами)-виконавцем.
Детальна схема фінансування буде
розроблена у двох зазначених проектних угодах, але як правило, УНТЦ
буде виділяти кошти на заробітну плату в зв’язку з наявністю пільг в
оподаткуванні, а НАН України буде виділяти кошти на матеріали та
обладнання. Схема розподілу коштів за кожною угодою має бути
проаналізована в кожному окремому випадку, але зазначений вище
принцип розподілу коштів буде вирішальним фактором для отримання
максимальних пільг, що має УНТЦ.
14. Обидві сторони визнають, що для успішної організації механізму «дві
угоди на один проект», необхідне вчасне фінансове забезпечення з
кожної сторони для виконання всіх зобов’язань (заробітна платня,
обладнання, матеріали тощо). Своєчасні виплати за фінансовими
зобов’язаннями, визначеними за кожним проектом, дозволять
одночасно виконувати обидві угоди. Будь-які затримки в фінансуванні
однієї з угод спричиняють припинення іншої угоди. Таким чином,
обидві Сторони погоджуються інформувати одна одну про всі
матеріальні перешкоди у фінансуванні тієї частини проекту, за яку

вони відповідають. Якщо виникають такі затримки у фінансуванні,
погоджено, що інша Сторона може припинити дію своєї угоди за
відповідною проміжною статтєю «Окремих положень», зазначеною в
кожній угоді. Ця стаття буде визначати період часу для кожної
затримки, яка може ініціювати припинення виконання угоди і буде
посилатися на цей пункт Інструкції до процесу відбору та
впровадження проектів.
15. Обов’язковим для успішної реалізації схеми «дві угоди на один
проект» є розуміння того, що з української сторони буде тільки один
керівник проекту. Цей керівник буде мати всі повноваження та
відповідати за виконання всього проекту за двома угодами.
16. Координатор проекту матиме можливість, за попередннім запитом від
менеджера проекту, обговоренням та затвердженням з боку УНТЦ,
здійснити обмежені перерозподіли коштів за проектами – в частині
бюджету від УНТЦ. Ці перерозподіли в повному обсязі
відшкодовуватимуться з частини бюджету НАН України, включаючи
податки та мита, під час виплати зарплатні вченим.
17. 1 учасник від кожного Проекту, за визначенням менеджера Проекту,
матиме можливість взяти участь у тренінгу «Міжнародна система
підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту
трансферу технологій». Участь даного проектанта фінансуватиметься з
частини УНТЦ бюджету проекту і має бути внесена в бюджет під час
підписання
Проектної
Угоди.
Участь
додаткових
осіб
оплачуватиметься НАН України.
Загальний розгляд програм
18. Обидві Сторони погоджуються, що докладуть максимум зусиль для
втілення «набутих знань» з метою постійного вдосконалення
Програми цільових ініціатив.
Графік подання, розгляду і відбору пропонованих проектів за програмою
Цільові Ініціативи
12 тижнів
WFP|RP визначення пріоритеті та,
їх затвердження
8 тижнів
НАН України та УНТЦ, оголошення
спільного конкурсу заявок, термін
подання Проектних пропозицій до
НАН України для внутрішнього

розгляду
12 тижнів
Підготовка та подача Повних Форм
до НАН України для отримання
Дозволу Уряду України на передачу
заявок на міжнародну експертизу
українською та англійською мовами.
4 тижні
Процедура внутрішьної обробки
Проктних Пропозицій, передача на
розгляд міжнародних експертів
12 тижнів
Розгляд пропозицій міжнароднмии
експертами. Передача результатів
експертизи в УНТЦ
4 тижні
Отримання
та
співставлення
експертних оцінок НАН України та
міжнародних експертів
Листопад (напередодні засідання Спільний розгляд та винесення
Адміністративнгої Ради УНТЦ, дата рішення щодо фінансування проектів
визначається окремо)
напередодні затвердження рішення
про фінансування Адміністративно
Радою УНТЦ
Листопад
(Засідання Прийняття
та
затвердження
Адміністративної Ради УНТЦ )
Адміністративною Радою УНТЦ
списку зафінансованих проектів на
наступний рік.

