ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 20
«12» 01 2017 р.

м.Київ

Про проведення конкурсу науковотехнічних проектів наукових установ
НАН України у 2017 р.

З

метою

сприяння

впровадженню

результатів

науково-дослідних

і

дослідноконструкторських робіт установ НАН України:
1.

Оголосити конкурс науково-технічних проектів наукових установ

НАН України (далі – конкурс) для їх фінансування у 2017 р.
2.

Конкурс провести відповідно до Положення про порядок конкурсного

відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого
постановою Президії НАН України від 30.12.2015 № 323, та до розпорядження
Президії НАН України від 08.04.2016 № 219 «Про першу чергу впровадження в
НАН

України

Розподіленої

інформаційної

технології

підтримки

науковоорганізаційної діяльності НАН України».
3.

Затвердити Умови конкурсу науково-технічних проектів наукових

установ НАН України у 2017 р. (додаються).
4.

Головам секцій НАН України та академікам-секретарям відділень

НАН України забезпечити:
– прийняття запитів на фінансування проектів з остаточним строком їх
подання 24.02.2017;
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– проведення

експертизи

проектів

та

рейтингової

оцінки

проектів

відділеннями НАН України до 10.03.2017;
– здійснення наукової експертизи проектів незалежними експертами до
17.03.2017;
– конкурсний відбір проектів відповідною секцією НАН України та подання
відібраних проектів на затвердження Президії НАН України до
24.03.2017 в межах коштів, передбачених бюджетом НАН України на 2017 р.
5.

Контроль

за

виконанням

цього

розпорядження

покласти

Науковоорганізаційний відділ Президії НАН України.

Президент Національної академії наук
України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

на
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Алєксєєва 239 67 94

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 12.01.2017 р. № 20

Умови конкурсу науково-технічних проектів
наукових установ НАН України у 2017 р.
Керуючись

п.4

Положення

про

порядок

конкурсного

відбору

науковотехнічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою
Президії НАН України від 30.12.2015 №323, встановити, що до участі в конкурсі
2017 року допускаються проекти, що відповідають таким тематичним напрямам:
інформаційні технології та ресурси;
технологічного

та

інноваційного

приладобудування;
паливно-енергетичний

економічне забезпечення науковорозвитку;

машинобудування

та

нові матеріали, методи їх з’єднання та обробки;
комплекс

та

енергоощадність;

використання природно-ресурсного потенціалу;

раціональне

нові хімічні речовини та

матеріали;
новітні

біотехнології

для

охорони

агропромислового комплексу.

здоров’я,

фармакології

та
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1.

Участь у конкурсі передбачає
виконання таких обов’язкових вимог:
Проект має завершуватися створенням конкурентоспроможної

науковотехнічної продукції (нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти,
процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги,
введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені
випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в
суспільну практику).
2.

Строк виконання проекту до 1 року.

3.

З метою надання переваг вагомим проектам, які передбачають

розв’язання проблем галузей економіки, а також враховуючи, що середня
вартість науково-технічних проектів в останні роки становить близько 300 тис.
грн., вартість виконання проекту має становити не менш як

200 тис.

грн.
4.

Обов’язковими умовами є:

-

наявність завершеної розробки, що може бути впроваджена в короткі

строки, або розробки, що потребує незначного доопрацювання;
-

наявність партнера з виконання проекту;

- подання
договору з

разом

з

листом-підтримкою

попереднього

організацією-партнером (згідно з додатком);
-

зазначення в листі-підтримці форми участі партнера (фінансова,

матеріальна, послуги тощо), а також часу та місця можливого впровадження
розробки.
5. Обсяг інвестування в проект з боку партнера має бути не меншим за обсяг
фінансування проекту від НАН України, що підтверджується в листі-підтримці.
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Додаток

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:
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1. Сторони визнають, що їх потенціал дозволяє здійснити виконання
науковотехнічного проекту ______________________________(назва проекту)
(надалі 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, затвердженого
постановою Президії НАН України від 30.12.2015 № 323 (далі Положення).
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’єкту(ів)
власності, на які надається ліцензія;

права

інтелектуальної

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
незабезпеченні освоєння випуску продукції у визначені терміни;

при

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
п.п. 4, 6 цього попереднього договору може мати наслідком припинення фінансування
Президією НАН України виконання науковотехнічного проекту.

1

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

України.
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Установа НАН України
(адреса; банківські реквізити;
підпис керівника)

Організація-партнер
(адреса; банківські реквізити;
підпис керівника)

