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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору науково-технічних проектів
за державним замовленням на науково-технічну продукцію

1.
проектів

Мета проведення конкурсного відбору та основні вимоги до

1.1. Метою конкурсного відбору науково-технічних проектів за
державним замовленням на науково-технічну продукцію (далі – Конкурс) є
відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання науковоприкладних результатів для задоволення пріоритетних державних
потреб.
На Конкурс науково-технічні проекти (далі – Проекти) подаються у
формі Запиту на участь у конкурсі науково-технічних проектів за державним
замовленням на науково-технічну продукцію (далі – Запит) за затвердженою
формою.
1.2. На Конкурс подаються Проекти, що забезпечать:
зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та
науково-технічних досягнень, у тому числі шляхом розроблення технологій
подвійного призначення;
розроблення нових або удосконалення існуючих технологій, засобів
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції з високим ступенем
готовності до впровадження;
прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки;
ресурсо- та енергозбереження;
сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту
вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.
1.3. До розгляду приймаються Проекти, тематика яких визначена
учасниками конкурсу відповідно до одного з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки, визначених статтею 3 Закону України “Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (крім фундаментальних
наукових досліджень):
1) інформаційні та комунікаційні технології;
2) енергетика та енергоефективність;
3) раціональне природокористування;
4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань;
5) нові речовини і матеріали.
Проекти,
спрямовані
на
проведення
пошукових
та
фундаментальних досліджень, до розгляду не приймаються та
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відхиляються як такі, що не відповідають формату державного
замовлення.
1.4.
Актуальність, практична спрямованість та спрямованість на
задоволення пріоритетних державних потреб поданого на Конкурс Проекту
має бути підтверджена не менше, ніж двома листами підтримки від
міністерств, відомств, інших установ виконавчої влади (компетенція яких у
відповідній галузі є домінуючою) та/або установ, організацій, підприємств,
які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної
продукції, що буде створена в результаті виконання Проекту.
Лист підтримки має бути виконаний на бланку організації, підписаний її
керівником та скріплений печаткою.
1.5.
Основним місцем роботи наукового керівника Проекту має бути
організація (підприємство, установа), від якої Проект подається на Конкурс.
1.6.
Кожен науковий керівник може подати на Конкурс лише один
Проект. У разі подання двох або більше Проектів одним науковим
керівником до розгляду приймається Проект, що надійшов першим.
1.7.
Проекти, інформація щодо яких становить державну таємницю,
до розгляду не приймаються.
1.8.
На Конкурс Проекти можуть подавати підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності, які мають відповідний кадровий,
науковий та науково-технічний потенціал та матеріально-технічну базу.
1.9.
Термін виконання Проектів – не більше двох років, починаючи з
2016 року.
1.10. У Запитах терміни “науково-технічна продукція”, “науковоприкладний результат”, “науково-технічна розробка”, “технологія”,
“технологія подвійного призначення” та інші мають використовуватись у
значенні відповідно до положень Законів України “Про наукову і науковотехнічну діяльність” (стаття 1), “Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій” (стаття 1), а також Господарського Кодексу
України (статті 13, 331) та Цивільного Кодексу України.
2. Організація проведення Конкурсу
2.1. Організаційно-методичне та науково-експертне забезпечення
проведення Конкурсу здійснюють департамент науково-технічного розвитку
МОН, Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки з питань
формування та виконання державного замовлення на науково-технічну
продукцію (далі – Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки (далі – Секції).
2.2.
Форму запиту на участь у Конкурсі можна отримати:
на офіційному веб-сайті МОН;
у відділі досліджень і розробок департаменту науково-технічного
розвитку МОН за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16 (кім. №№ 206, 209в), м. Київ.
2.3. Для участі у Конкурсі документи подаються у такому складі:

3

1)
Запит у трьох примірниках за встановленою формою, кожен з
яких має бути засвідчений підписами наукового керівника Проекту, авторів
Проекту, керівника організації, від якої подається Проект, та печаткою цієї
організації (подання ксерокопій Запиту не допускається);
2)
листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники –
ксерокопії)
3)
оптичний носій, який містить Запит в електронному вигляді (у
форматі *.doc та *.pdf) та скан-копії листів підтримки (у форматі *.pdf).
Документи на участь у Конкурсі подаються з супровідним листом на
бланку організації, засвідченим підписом керівника організації та її печаткою
у картонній папці з позначенням: “Державне замовлення - 2016”.
У супровідному листі наводиться перелік матеріалів, що подаються на
Конкурс.
На титульній сторінці папки зазначається: пріоритетний напрям, назва
науково-технічного проекту, назва організації, прізвище, ім’я та по батькові
наукового керівника.
2.4. Документи для участі в Конкурсі приймаються до 17 грудня 2015
року включно в межах робочого часу.
2.5. Документи для участі в Конкурсі можуть бути відправлені поштою
або подані особисто.
Поштою документи надсилаються на адресу:
відділ досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку
Міністерства освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ,
01601.
У разі відправлення поштою до розгляду приймаються документи, що
надійшли не пізніше дати та часу, зазначених у п.2.4.
Документи можна також залишити у скриньці для кореспонденції МОН,
яка знаходиться за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16 (перший поверх),
м. Київ.
2.6. Подані на Конкурс документи, які не відповідають визначеним у
цьому оголошенні формальним вимогам, після попереднього розгляду
відхиляються за формальними ознаками та для проведення наукової і
науково-технічної експертизи не передаються.
2.7. Заміна та перегляд поданих на Конкурс документів не допускається.
Подані на Конкурс матеріали не повертаються.
2.8. Телефони для довідок з питань Конкурсу:
(044) 287-89-24, (044) 287-89-25, (044) 287-89-26, (044)287-89-23.
3. Підведення підсумків конкурсу
Критеріями конкурсного відбору проектів є: відповідність проекту
тематиці, меті та умовам конкурсу; актуальність кінцевого результату та його
науково-прикладна значимість; доцільність практичного використання та
високий ступінь готовності результатів виконання проекту до впровадження,
максимальна ефективність використання бюджетних коштів.
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Державна наукова та науково-технічна експертиза науково-технічних
проектів, поданих на Конкурс, здійснюється відповідно до Закону України
“Про наукову та науково-технічну експертизу”.
Розгляд результатів державної наукової та науково-технічної експертизи
проектів, поданих на Конкурс, відбувається на засіданнях Секцій Ради за
кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо.
Відповідно до результатів засідання Секції Ради складається протокол з
пропозиціями для Ради щодо переліку науково-технічних проектів,
рекомендованих до фінансування та орієнтовного обсягу фінансування
кожного проекту.
Відповідно до результатів засідання Ради та з урахуванням пропозицій
Секцій Ради формуються пропозиції щодо державного замовлення на
науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших науковотехнічних розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та
продукції, та орієнтовний обсяг їх фінансування.
Відповідно до законодавства України зазначений перелік науковотехнічних розробок затверджується Кабінетом Міністрів України.
Організації – виконавці науково-технічних розробок, перелік яких
затверджено Урядовим рішенням, визначатимуться відповідно до вимог
Закону України “Про здійснення державних закупівель“.
Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету на
фінансування державного замовлення визначаються Законом України про
Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

