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Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів 

для реалізації у 2017–2018 

 

З 15 квітня 2016 р. по 3 червня 2016 р. Міністерство освіти і науки 

України та Федеральне міністерство освіти та дослідження Німеччини 

оголошують конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних 

проектів для реалізації у 2017–2018 рр. (Національна академія аграрних наук 

України).  

Конкурс відкритий для наукових організацій, науково-дослідних груп 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох 

країн. 

До участі у конкурсі приймаються проекти: 

1. За пріоритетними напрямами: 

– біотехнології; 

– технології з ефективного використання ресурсів та енергії, сталі 

екологічно чисті технології; 

– наукові дослідження у сфері охорони здоров'я та медичної техніки; 

– інформаційні та комунікаційні технології; 

– нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва. 

2. Структурні проекти, які включають в себе такі заходи: 

– планування, організація, координація (управління) наукової та 

дослідницької діяльності, залучення та фінансове забезпечення наукової 

діяльності з третіх джерел, включаючи фінансування з міжнародних джерел 

(наприклад участь у Програмі «Горизонт 2020», тощо), розвиток потенціалу: 

підтримка розвитку та побудови відповідних структур, впровадження та 

оптимізація управлінських процесів; 

– оцінка установ та програм в області науки та підтримка науки на 

різних рівнях (наприклад, концепції для оцінки дослідницьких організацій та 

факультетів університетів, окремих інститутів, окремих програм) 

методологія оцінки наукових проектів білатерального міжнародного 

співробітництва; 

– використання інноваційного потенціалу та технологічного 

менеджменту, зокрема для трансферу результатів дослідницької діяльності у 

подальше впровадження з огляду на співробітництво з малим та середнім 

бізнесом (особливо в області інновацій, з переважною орієнтацією на 

освоєння ринку, менеджмент технопарків та кластерів, але також, наприклад, 

цільова кваліфікація користувачів/менеджерів, дослідження правових умов, 

дослідження та аналіз ринку); 
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– обмін досвідом щодо процесу реформування освітньої та наукової 

системи між відповідними організаціями обох країн (наприклад, презентація 

зразкового досвіду національного та білатерального співробітництва та 

кращих практик щодо управління змінами та використання сучасних форм 

кооперації ринку, консультаційні заходи); 

– співробітництво та партнерство на інституційному рівні (наприклад, 

техніко-економічні обґрунтування та концепції); 

– формування платформи для створення діалогу між політикою, 

економікою, громадянським суспільством (наприклад конференції з 

відповідними учасниками, розробка рекомендацій, формування стійких 

мереж співробітництва). 

Проекти повинні підтримувати процеси реформування наукового 

потенціалу, менеджменту наукової діяльності та трансферу технологій в 

Україні. Зокрема, вони повинні орієнтуватися на такі структурні та 

стратегічні цілі: 

• Посилення співробітництва університетів, дослідницьких установ та 

малих і середніх підприємств; 

• Інтернаціоналізацію наукових досліджень; 

• Спільну участь у Програмі «Горизонт 2020»; 

• Оцінку та реформу існуючих дослідницьких інститутів; 

• Оптимальне використання інноваційного потенціалу та краще освоєння 

ринку; 

• Оптимізацію наукового та технологічного менеджменту (наприклад, 

формування кластерів). 

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс. 

Завантажити бланк заявки. 

Bekanntmachung 
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