
Спільний конкурс Національної академії наук України і 

Національного центру наукових досліджень Франції 2016 р.  

Національна академія наук України (НАН України) і Національний 

центр наукових досліджень Франції (Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) на підставі укладеної між ними угоди оголошують 

конкурс спільних проектів PICS 
1
 2016 р. на отримання фінансової 

підтримки для проведення фундаментальних наукових досліджень у таких 

галузях знань:  

(01) математика;  

(02) фізика і астрономія;  

(03) інформатика;  

(04) технічні науки;  

(05) науки про Землю та навколишнє середовище;  

(06) науки про життя;  

(07) хімія;  

(08) соціогуманітарні науки.  

Головна мета конкурсу – консолідація зусиль НАН України і CNRS 

для фінансування фундаментальних наукових досліджень, що спільно 

виконуються вченими НАН України та Французької Республіки і становлять 

обопільний інтерес.  

Терміни та умови подання заявок  

Українські і французькі вчені, учасники проекту за конкурсом PICS, 

заздалегідь погоджують між собою науковий план спільної роботи. З 1 квітня 

по 2 червня 2015 р. здійснюється паралельна подача наукових проектів для 

участі в конкурсі: українські вчені направляють заявки в НАН України (за 

формами НАН України), а французькі вчені – у CNRS (за формами CNRS). 

Неузгоджені заявки або заявки, подані тільки однією стороною, не 

розглядаються.  

Умови конкурсу  

У конкурсі можуть брати участь французькі дослідники, які працюють в 

установах CNRS, і українські дослідники, які працюють в установах НАН 

України. Обидва колективи повинні мати досвід співпраці і спільно 

опубліковані наукові статті.  

                                           
1
 PICS (Program of International Cooperation in Science) – програма міжнародного 

наукового співробітництва, яка пропонується CNRS своїм зарубіжним партнерам. Проект, 

який реалізується в рамках PICS, є результатом співробітництва між французькими і 

зарубіжними партнерами, які вже мають спільні публікації. Детальніша інформація: 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51&lang=fr 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article22&lang=fr  
 



Учений має право подати на конкурс як керівник тільки одну заявку і, 

відповідно, стати за результатами конкурсу керівником тільки одного 

спільного проекту, що отримав фінансову підтримку НАН України.  

Як співкерівник проекту вчений може брати участь тільки в одному 

проекті. У випадку подання вченим як співкерівника проекту двох або більше 

заявок, усі ці заявки до конкурсу не допускаються. У той же час науковий 

співкерівник проекту може брати участь ще в одному науково-дослідному 

проекті як виконавець.  

НАН України і CNRS запрошують молодих учених активніше брати 

участь у конкурсі.  

Забороняється подавати один і той самий проект одночасно на різні 

конкурси НАН України (наприклад, якщо проект заявлений на даний 

конкурс, його не можна подавати на міжнародний або регіональний 

конкурси; якщо проект уже підтриманий за будь-яким конкурсом, 

забороняється заявляти його надалі на інший конкурс).  

Організацією фінансування може виступати тільки організація, у якій 

виконується проект, або організація-основне місце роботи керівника; 

фінансування через інші організації не допускається.  

Назва проекту має бути однаковою для української і французької заявок 

і не повинна збігатися з назвою іншої планової теми, що виконується в 

українській установі і фінансується з бюджету.  

Тривалість кожного проекту три роки.  

До конкурсу не допускаються:  

– проекти, представлені тільки однією стороною;  

– проекти, отримані після закінчення терміну подання;  

– проекти, підготовлені без дотримання правил оформлення;  

– проекти, що отримали на час проведення конкурсу фінансування з 

Державного бюджету України.  

Надіслані на конкурс матеріали не повертаються. Інформація про 

надходження та реєстрацію заявок надається авторам за запитом. Всі 

допущені до конкурсу заявки проходять паралельно незалежну експертизу. 

Експертизу проектів з української сторони здійснює НАН України, з 

французької – CNRS. Спільна комісія дає остаточну оцінку і проводить 

відбір спільних проектів, виходячи з їх наукової цінності та встановлюваного 

щорічного бюджету фінансування.  

Розгляд заявок здійснюється кожною зі сторін самостійно відповідно до 

власних правил. Інформація про проходження експертизи – конфіденційна. 

Рішення про підтримку та обсяги фінансування української частини проектів 

затверджується розпорядженням Президії НАН України.  



Результати конкурсу буде підбито в листопаді – грудні 2015 р. (НАН 

України) – січень 2016 р. (CNRS). Після узгодження результатів список 

проектів, що отримали підтримку обох сторін, буде опублікований на веб-

сайті НАН України. Початок фінансування проекту – I квартал 2016 р.  

<…> Порядок оформлення і подання заявок до НАН України  

Заявки українських учасників на конкурс НАН України – CNRS 

надаються до відділу міжнародних зв’язків НАН України українською та 

англійською мовою, обов’язково у двох формах — друкованій та електронній 

(CD-диску), зміст яких має бути ідентичним.  

Заявки надсилати за адресою:  

01601, м. Київ 30, вул. Володимирська, 54  

Національна академія наук України  

Відділ міжнародних зв’язків  

Друковані примірники повинні надійти до НАН України до 13 год 00 хв  

2 червня 2015 р. Без супровідного листа проекти не приймаються… 

(Спільний конкурс НАН України та CNRS – PICS-2016-2018 // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 6.03). 

 


