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Умови конкурсу проектів 

Цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження 

довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту 

Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) у 2018–2020 рр. 

 
1. В конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями яких є установи НАН України. 

Установи, що не підпорядковані НАН України, можуть бути тільки співвиконавцями 

проекту. 

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання 

конкурсних завдань Програми (додаток 1 до умов конкурсу), які відповідають 

завданням проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET (додаток 2). 

3. Проект має бути спрямованим на виконання одного (його частини) або декількох 

завдань (їх частин) із переліку конкурсних завдань. 

4. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту. Для виконавців і 

відповідальних виконавців кількість проектів, в яких вони беруть участь, обмежується 

двома проектами. 

5. Установа-виконавець проекту вказує необхідні обсяги фінансування на всі роки 

виконання проекту, але фінансування проекту визначатиметься замовником програми 

(НАН України) лише на поточний рік. 

6. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має подати запит, 

оформлений відповідно до форми запиту, наведеної у додатку 3. Запити, що не 

відповідають цим вимогам, не розглядаються. 

7. Заповнена форма запиту подається ученому секретарю наукової ради Програми ERA- 

PLANET/UA в електронному вигляді за адресою kolos.ludmyla@gmail.com та 

secretary@ikd.kiev.ua (в темі листа потрібно вказати «конкурс Програми ERA- 

PLANET/UA») та в паперовому вигляді на адресу: 03187 МСП Київ 187, Україна, 

проспект Академіка Глушкова 40, корп. 4/1, Інститут космічних досліджень НАН 

України та ДКА України, ученому секретарю наукової ради Програми ERA- 

PLANET/UA. 

8. Дата подання запиту визначається за датою відправлення паперової форми (за 

поштовим штемпелем), або датою реєстрації запиту в канцелярії Інституту космічних 

досліджень НАН України та ДКА України. 

9. Наукова рада Програми може запропонувати учасникам конкурсу об’єднати близькі за 

змістом проекти в один спільний проект. 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/List_of_tasks_ERA_PLANET_UA.pdf
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10. Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Наукової ради Програми. Після 

проведення наукової експертизи, її результати будуть розглянуті та у разі доцільності 

виконання проекту затверджені Науковою радою Програми. Оголошення результатів 

буде здійснено у лютому 2018 р. 

11. У разі недостатнього фінансування Програми виконання деяких проектів, які отримали 

позитивну оцінку координаційної робочої групи, може бути перенесено на наступний 

рік. 

12. Переможці конкурсу укладають договір з НАН України про умови виконання та 

фінансування проекту. 


