
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

   11.03.2015   . 

 

м.Київ 

 

№.     65      . 

 

 

Про спільний конкурс наукових проектів  

НАН України та НАН Білорусі 

 

 

 

Спираючись на Договір про співробітництво від 7 лютого                 

2002 року, Національна академія наук України (НАН України) та 

Національна академія наук Білорусі (НАН Білорусі) підготували й 

узгодили проект Додаткової угоди № 1 до зазначеного Договору, яка 

визначає наукові напрями спільних конкурсів наукових проектів НАН 

України та НАН Білорусі, порядок та терміни їх проведення, а також 

порядок фінансування підтриманих проектів.  

З метою сприяння науковому співробітництву, а також 

враховуючи ефективність такої форми співпраці, як спільні конкурси 

наукових проектів, Президія НАН України постановляє: 

1. Схвалити проект Додаткової угоди № 1 до Договору про 

співробітництво НАН України та НАН Білорусі (додається). 

2. Оголосити спільний конкурс наукових проектів НАН України та 

НАН Білорусі з фінансуванням проектів за принципом, згідно з яким 

кожна Сторона фінансує свою частину робіт.  

3. Затвердити узгоджені з НАН Білорусі наукові напрями 

конкурсу:   

– математика, механіка, інформатика та інформаційні технології;    

– фізика;  

– хімія та хімічні технології;  

– біологічні науки, біотехнології  (у т.ч. медичні);     

– науки про Землю, космічні дослідження; 

– наносистеми та нанотехнології;   

– нові речовини та матеріали;   

– енергетика, ядерна енергетика.  

4. Провести зазначений конкурс у такі терміни: 

– подання спільних заявок авторськими колективами науковців 

установ НАН України та НАН Білорусі – з 16 березня по 15 квітня            

2015 року; 
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– попереднє узгодження з НАН Білорусі переліку поданих на 

конкурс заявок, їх експертиза та взаємне узгодження проектів-

переможців – до середини червня 2015 року; 

– початок фінансування затверджених Президією НАН України 

спільно рекомендованих проектів – ІІІ квартал 2015 року. 

5. Покласти проведення експертизи  проектів спільного конкурсу 

НАН України та НАН Білорусі на експертні  комісії, затверджені  

розпорядженням Президії НАН України від 22.10.2012 № 645 «Про 

експертизу наукових проектів спільних конкурсів НАН України та 

РФФД і СВ РАН». 

6. Віце-президентам НАН України академікам НАН України 

А.Г.Наумовцю і В.Д.Походенку внести за необхідності зміни до складів 

експертних комісій для проведення експертизи поданих проектів. 

7. Науково-організаційному відділу Президії НАН України: 

– забезпечити розміщення на електронній сторінці НАН України 

оголошення щодо умов та термінів проведення зазначеного конкурсу; 

– здійснювати організаційне забезпечення проведення конкурсу; 

– узгодити до середини червня 2015 року з НАН Білорусі перелік 

проектів, спільно рекомендованих Сторонами до фінансування, та 

подати їх на затвердження Президії НАН України в установленому 

порядку; 

– спільно з Відділом фінансово-економічного забезпечення 

діяльності НАН України передбачити на 2015 рік та наступні роки 

кошти для забезпечення фінансування з боку Академії проектів, що 

пройшли конкурсний відбір. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України А.Г.Наумовця. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

    В.о.головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 

 

 


