Додаток 1
до Положення про порядок конкурсного
відбору науково-технічних проектів
установ НАН України

Попередній договір
______________________________________________________________
(назва науково-технічного проекту)
м.______________
«___»_________ р.
______________________________(найменування установи НАН України) в особі
_______________________________,
що
діє
на
підставі
Статуту,
і
_________________________________(найменування організації-партнера) в особі
_______________________________ , що діє на підставі Статуту, надалі Сторони, уклали
цей попередній договір про таке:
1. Сторони визнають, що їх потенціал дозволяє здійснити виконання науковотехнічного проекту ______________________________(назва проекту) (далі – Проект) в
терміни, визначені умовами конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України.
2. У випадку відбору Проекту за конкурсом Сторони передбачають здійснення
таких дій:
2.1. Установа НАН України (вказуються дії, що здійснює установа НАН України
для виконання Науково-технічного проекту. Зміст вказаних дій повинен бути узгодженим
з
п.14
та
п.15
Запиту
на
виконання
науково-технічного
проекту):
2.1.1_________________________________________________________________________
2.1.2_________________________________________________________________________
2.1.3 і т.і._____________________________________________________________________
2.2. Організація-партнер (вказується форма участі організації-партнера у виконанні
Проекту, а також інші дії, що здійснює організація-партнер для виконання Проекту):
2.2.1_________________________________________________________________________
2.2.2_________________________________________________________________________
2.2.3 і т.і._____________________________________________________________________
3. У випадку відбору Проекту за конкурсом Сторони зобов’язуються в місячний
термін після затвердження Президією НАН України переліку відібраних проектів укласти
договір з виконання Проекту та надати його до Президії НАН України.
4. Сторони погодились, що договір з виконання Проекту має відповідати вимогам
пунктів 25 та 26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів
установ НАН України.
5. Сторони погодились, що договір з виконання Проекту, визначений п.3 цього
попереднього договору, повинен містити, крім умов, визначених Сторонами, таке:
5.1. У випадку надання ліцензії установою НАН України:
5.1.1. Назву винаходу, корисної моделі, інших об’єктів права інтелектуальної
власності, ноу-хау, на використання яких надається ліцензія (далі – ОІВ).
5.1.2. Вид ліцензії, що надається та визначається відповідно до ст.1108 Цивільного
кодексу України.
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5.1.3. Способи використання об’єкта(ів) права інтелектуальної власності, на які
надається ліцензія.
5.1.4. Строк, на який надається ліцензія.
5.1.5. Територію, на яку надається ліцензія.
5.1.6. Розмір, порядок і строки виплати плати (роялті) за використання винаходу,
корисної моделі, ноу-хау, на які надається ліцензія.
5.1.7. Обов’язок ліцензіата щодо освоєння у виробництві ОІВ.
5.1.8. Умови щодо можливості розірвання договору при незабезпеченні освоєння
випуску продукції у визначені терміни.
5.1.9. Порядок обміну інформацією та забезпечення конфіденційності інформації.
5.1.10. Зобов’язання з виплати винагороди працівникам за рахунок роялті.
5.2. У випадку, якщо організація-партнер здійснює фінансування проведення
конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, договір з виконання
Проекту повинен містити наступні умови, що визначають:
– сторону(ни), що набувають права на ОІВ, які створюються в рамках вказаних
робіт;
– сторону(ни), що забезпечують охорону прав на ОІВ, підтримку чинності
охоронних документів;
– сторону, що сплачує винагороду творцям ОІВ;
– умови сплати установі НАН України роялті організацією-партнером.
6. Проект договору з виконання Проекту доручається скласти установі НАН
України, яка не пізніше «__» __________ р. надає його організації-партнеру.1
7. Сторони беруть до уваги, що неподання у строк договору з виконання Проекту
до Президії НАН України та недотримання вимог до договору, визначених пп.4, 6 цього
попереднього договору може мати наслідком припинення фінансування Президією НАН
України виконання науково-технічного проекту.

Установа НАН України
(адреса, банківські реквізити)

Організація-партнер
(адреса, банківські реквізити)

____________ підпис керівника
М.П.

____________ підпис керівника
М.П.

Сторони визначають дату з урахуванням конкурсних термінів та строків подання
договору до Президії НАН України.
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