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КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
7-8 жовтня 2015 року, КИЇВ, УКРАЇНА

Державним фондом фундаментальних досліджень 7-8 жовтня 2015 року
заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції
GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies – 2015). Метою
проведення конференції є обговорення прогресивного світового досвіду
стосовно грантового (конкурсного) фінансування науки з метою вироблення
шляхів синхронізації даного досвіду з країнами пострадянського простору.
Для обговорення на конференції виноситься широке коло питань,
зокрема альтернативні способи залучення коштів для фінансування
фундаментальних досліджень; проведення експертизи наукових проектів та
визначення спільних пріоритетів; правове поле міжнародної фінансової
підтримки фундаментальних досліджень. Результатом роботи конференції
стане напрацювання рекомендацій стосовно підвищення ефективності
діяльності фондів підтримки науки, насамперед, фондів фундаментальних
досліджень, в пострадянських країнах, які згодом стануть основою дорожньої
карти побудови ефективної грантової системи фінансування науки.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо реєструватися за
електронною формою:http://goo.gl/forms/bBtaOvyovL
Цільова аудиторія: представники фондів підтримки науки, представники
органів, відповідальних за прийняття рішень у науковій сфері, науковці,
представники міжнародних наукових об’єднань і громадських організацій.
Робоча мова конференції – англійська
Актуальність
Сьогодні потреби розвитку науки обумовлюються необхідністю
відповідати двом основним викликам: з одного боку - це активізація
конкуренції за обмежені фінансові ресурси, з іншого – зростання вартості,
комплексності та міждисциплінарності наукових досліджень, що
виконуються. Здатність отримувати ресурси, необхідні для проведення
досліджень та кооперування задля їхньої реалізації в більшості випадків
визначають успішність функціонування різних дійових суб’єктів на сучасному
ринку досліджень та розробок.

Все частіше на всіх рівнях прийняття рішень у науковій та інноваційній
сферах підкреслюється значимість грантової форми підтримки науки. І дійсно,
за десятиліття свого існування система наукових фондів підтвердила
ефективність своєї роботи. Приміром, бюджет Національного Наукового
Фонду США (NSF), створеного в 1950 році, у 2012 році склав 7
млрд. дол. США, на частку фонду було спрямовано 20% федеральної
підтримки фундаментальних досліджень коледжів та університетів Америки;
в 2009 році фінансування проектів NSF склало 3,4% державних витрат на
науку або 6,6% витрат на цивільну науку. Бюджет Німецького дослідницького
об'єднання (DFG), створеного в 1951 році, у 2011 році був дещо скромнішим 2,3 млрд. євро, що, тим не менше, складало 11,5% державних витрат на науку.
На частку Національного фонду природничих наук Китаю (NSFC) у 2008-2009
роках припадало близько 24% фінансування всіх фундаментальних
досліджень, що при цьому склало 1,2% всіх державних витрат на науку. У 2009
році NSFC повністю або частково профінансував 38,5% публікацій китайських
учених, які увійшли до світової наукометричної бази даних Web of Science.
У низці країн колишнього Радянського Союзу фонди підтримки науки,
в тому числі фонди фундаментальних досліджень, були створені практично в
один час, після отримання ними незалежності, і вже відсвяткували своє 20-ти
річчя цільової результативної діяльності. За цей час було проведено значну
кількість конкурсів різного спрямування, фінансову підтримку отримали вчені
з різних регіонів та організацій наших країн. Реалії сьогодення та обраний
багатьма країнами євроінтеграційний вектор розвитку орієнтують фонди
використовувати у своїй роботі сучасні та прогресивні методи як залучення
коштів, так і раціонального використання грантів, об’єднання кадрових та
фінансових ресурсів у рамках міжнародної співпраці.
Мета проведення: обговорення прогресивного світового досвіду
стосовно грантового (конкурсного) фінансування науки з метою вироблення
шляхів синхронізації даного досвіду з країнами пострадянського простору.
Для обговорення на конференції виноситься широке коло питань,
зокрема:
-

альтернативні способи залучення
фундаментальних досліджень

коштів

для

фінансування

-

проведення експертизи наукових проектів та визначення спільних
пріоритетів

-

правове поле міжнародної фінансової підтримки фундаментальних
досліджень

Результатом роботи конференції стане напрацювання рекомендацій
стосовно підвищення ефективності діяльності фондів підтримки науки,

насамперед, фондів фундаментальних досліджень, в пострадянських країнах,
які згодом стануть основою дорожньої карти побудови ефективної грантової
системи фінансування науки.
Цільова аудиторія: представники фондів підтримки науки,
представники органів, відповідальних за прийняття рішень у науковій сфері,
науковці, представники міжнародних наукових об’єднань і громадських
організацій.
Формат проведення:
Конференція проводитиметься у формі пленарного засідання та низки
круглих столів.
Круглий стіл 1: «Альтернативні джерела фінансового забезпечення
фундаментальних досліджень – уроки європейських країн»
Круглий стіл 2: «Експертиза наукових проектів – пошук
оптимальної схеми»
Круглий стіл 3: «Інноваційна спрямованість фундаментальних
проектів – міф чи реальність»
Круглий стіл 4: «Наукометрія – спосіб оцінки результативності
чи спекуляції на кількості»
За результатами доповідей на конференції «GRANT-2015», найкращі виступи,
відібрані

організаційним

комітетом

Міжнародної

науково-практичної

конференції «GRANT-2015» (оформлені у вигляді статті за правилами, що
додаються) планується публіковати у випусках Міжнародного наукового
журналу “Наука та наукознавство”.
Правила оформлення статті
Матеріали надаються англійською мовою. Обсяг статей (з таблицями і
рисунками, списком літератури та анотацією) орієнтовно повинен становити:
10-14 с. (25 000-30 000 знаків)
Кожна стаття має містити:

1. Код УДК, ключові слова;
2. Анотацію (не більше 100 слів);
3. Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце

роботи, посада, науковий ступінь та звання, контактний номер телефону,
електронну адресу.
4. Список літератури оформлюється відповідно до вітчизняних стандартів
та будується за порядком посилань у тексті статті. Посилання на
неопубліковані праці не дозволяється.
Підготовлені матеріали направляти на електронну адресу Державного
фонду фундаментальних досліджень – office@dffd.gov.ua.

_______________________________________________________________
V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
23–26 вересня 2015 р. в місті Вінниці буде проведений “V Всеукраїнський
з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених,
інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів,
експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.
The V All Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation will
take place in Vinnytsia on September 23–26, 2015. The organizers invite scientists,
engineers, specialists in ecology of state administration, students, post graduate
students, experts to participate in the Congress.
Термін подачі матеріалів до 8 червня 2015 р.
Deadline for submission – June 8, 2015.
http://ineek.vntu.edu.ua/
e-mail: petrukvg@gmail.com
+38-0432-598443
+38-0432-598442
Fax: +38-0432-43-80-96
http://vk.com/club22134503
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

Юридичний інститут
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

та Ліга студентів Асоціації правників України проводять щорічну
Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених і
аспірантів
«Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і
громадянина»
Інформуємо Вас, що 15 травня 2015 року в Юридичному інституті
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
відбудеться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція
«Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і
громадянина».
Основні напрямки роботи конференції:
1) філософські, історичні та психолого-правові аспекти дослідження проблем
правового статусу особи;
2) конституційний лад та права людини;
3) проблеми правового регулювання майнових, особистих немайнових та
господарських відносин;
4) соціальні, трудові гарантії захисту прав та основних свобод людини і громадянина;
5) права людини та безпечне екологічне середовище; реформування
земельних, аграрних правовідносин;
6) правові основи боротьби зі злочинністю як важливий чинник забезпечення
прав та свобод людини і громадянина: кримінологічні та кримінально-правові
аспекти;
7) процесуальні гарантії прав та законних інтересів особи у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві.
До участі в конференції запрошуються молоді вчені-юристи, аспіранти,
працівники суду, правоохоронних та правозахисних органів, недержавних
організацій.
Подані доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який
планується підготувати до її початку.
Для публікації доповідей у збірнику матеріалів конференції необхідно до 1
травня 2015 року:
1) оплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. (у будь якому відділенні
Приватбанку на картковий рахунок 4405 8823 0208 0795).

2) надіслати на електронну адресу оргкомітету (lawdept@pu.if.ua):
- заявку учасника (форма додається);
- текст доповіді (файл названий прізвищем автора у форматі Word);
- відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають
наукового ступеня) або витяг з протоколу засідання кафедри про
рекомендацію до друку;
- відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску (у форматі .jpg).
Реєстрація учасників та гостей конференції розпочнеться 15 травня 2015
року у приміщенні Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 44а) з 9.00 до 10.00 год.
Прохання заздалегідь повідомити про необхідність бронювання готелю.
Усі витрати пов’язані з перебуванням на конференції здійснюються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Вимоги до текстів доповідей:
Обсяг доповідей - до 4 сторінок.
Оформлення доповідей: формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см,
шрифт Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Назва доповіді – посередині рядка жирним шрифтом; нижче, через 1
інтервал праворуч - прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює чи
навчається автор; далі, через 1 інтервал - текст. Список використаних джерел
(без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою «Література». В тексті
зноски вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за
списком, через кому – номер сторінки (сторінок).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ВИСТУПІВ
Умови посередницьких договорів
В.А. Васильєва,
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
директор Юридичного інституту,
завідувач кафедри цивільного права, д.ю.н., професор
Текст [1, с.55; 2, с.91]…
ЛІТЕРАТУРА
1.
….
Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення
доповідей, які виконані та оформлені з порушенням зазначених вимог.
Адреса оргкомітету: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,
Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника,
E-mail: lawdept@pu.if.ua
Контактні особи:

заступник директора Юридичного інституту
Микитин Юрій Іванович,
тел.: (0342) 59-60-09, (095) 63-53-133,
завідуючий інформаційно-видавничим відділом Юридичного інституту
Квасниця Степан Мирославович,
тел.: (0342) 59-61-56, (067) 28-92-049,
(095) 05-70-399
відповідальна за прийом електронних повідомлень,
Дибель Надія Володимирівна,
тел.: (0342) 59-61-33, (097) 97-39-587
__________________________________________________________________
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Нанотехнології та
наноматеріали" (НАНО 2015)
26-29 серпня 2015 року у Львові на базі Львівського національного
університету ім. Івана Франка проходитиме ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Нанотехнології та наноматеріали».
Конференція «Нанотехнології та наноматеріали» проводиться вчетверте. Цей
широкомасштабний захід з кожним роком стає більш потужним.
Уперше конференція була проведена у 2012 році у форматі Міжнародної
літньої школи для молодих вчених «Нанотехнології: від фундаментальних
досліджень до прикладних застосувань».
У 2013 та 2014 рр. Міжнародна науково-практична конференція
«Нанотехнології та наноматеріали» проводилась разом з Міжнародною
літньою школою для молодих вчених: у перші 4 дні працювала літня школа, у
наступні 4 - міжнародна конференція.
У 2013 р. у Міжнародній літній школі та Міжнародній конференції взяли
участь більше 300, а у 2014 р. більше 450 науковців із близько 20 країн світу,
таких як: Польща, Італія, Естонія, Франція, Австрія, Німеччина, Греція,
Туреччина, США, Румунія, Молдова, Чехія, Тайвань, Литва, Єгипет, Іран,
Індія, Алжир, Індонезія та ін.
Українські учасники були представлені фактично з усіх регіонів України.
Конференція об'єднує провідних науковців та дослідників України та світу.
Робота цьогорічної конференції буде сфокусована на останніх передових
досягненнях в нанонауці та нанотехнологіях і стимулюватиме плідні наукові
дискусії між науковцями та дослідниками з різних дисциплін і країн.

Під час проведення конференції будуть прочитані усні доповіді на пленарних
та секційних засіданнях, а також відбудеться представлення та огляд
стендових доповідей.
Тематичні напрями конференції:








Мікроскопія нанооб'єктів
Нанокомпозити та наноматеріали
Наноструктуровані поверхні
Нанооптика та нанофотоніка
Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія
Нанобіотехнології та нанохімтехнології
Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство.

Один із напрямів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Нанотехнології та наноматеріали" - ознайомлення з можливостями участі у
програмі ЄС "Horizon 2020"
Організатори:







Інститут фізики НАН України
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна
Тартуський університет, Естонія
Туринський університет, Італія
Університет П'єра і Марії Кюрі - Париж 6, Франція
Компанія Europien Profiles A.E., Греція

Офіційна мова школи - англійська.
Конференція буде проводитись у конференц-залі Львівського національного
університету ім. Івана Франка і складатися з трьох частин: зранку – пленарне
засідання, після обіду – тематична сесія, увечері – огляд стендових
доповідей.
Планується публікація тез доповідей та матеріалів конференції.
Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у виданнях:
Springer book "Nanotechnologies and nanomaterials" та International journal
"Nanoscale Research Letters".
Детальна інформація на сайті
конференції http://www.iop.kiev.ua/~nano2015/index-ua.html
__________________________________________________________________

Міжнародна школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія
молекул і кристалів» (XXII ISSSMC)
Міжнародна школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія молекул і
кристалів» (XXII ISSSMC)
27 вересня - 4 жовтня 2015 буде проходити XXII ISSSMC міжнародна школасемінар «Спектроскопія молекул і кристалів». Конференція відбудеться в
селі Чинадійово, 9 км від районного центру м Мукачево, Закарпатської
області, Україна в готелі Водограй (Fountain).
Організатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут фізики НАН України.
Традиційні теми школи охоплюють останні досягнення в галузі теоретичної
та експериментальної спектроскопії кристалічних твердих тіл, наносистем,
рідкі кристали і аморфні матеріали, рідини, газів, полімерів і біологічних
системах, поверхні, тонких плівок, міжмолекулярної взаємодії, а також
комп'ютерних симуляцій, нелінійних оптичних явищ нові методи
спектроскопії і додатків.
Важливі дати:
Реєстрація – до 15 травня 2015
Тези приймаються до – 15 травня 2015
Оплата:
Для учасників з України 400 гривень (супроводжуючі особи і студенти 200
гривень)
Закордонні учасники 200 євро (супроводжуючі особи і студенти – 100 євро)
Топіки:
Теорія
Комп’ютерне моделювання
Молекули
Кристали
Рідкі кристали
Нанооб’єкти

Поверхня
Біомолекули та полімери
Методи і застосування
Вся інформація на сайті: http://isssmc.org.ua/
__________________________________________________________________
Міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗІКА: фундаментальні та
прикладні аспекти» (NBP-2015)
1-4 жовтня 2015 року в Інституті фізики НАН України (м. Київ, Україна)
проходитиме Міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗІКА: фундаментальні
та прикладні аспекти» (NBP-2015), присвячена пам'яті професора Харкянена
Валерія Миколайовича.
ОРГАНІЗАТОРИ
Інститут фізики Національної академії наук України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної
академії наук України
МОВИ: Офіційною мовою конференції є англійська
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:






Фізика наносистем на основі біологічних макромолекул. Теорія та
комп'ютерне моделювання
Фізичні аспекти біомолекулярних наносистем
Взаємодія біомолекул з наночастинками і наноструктурованими
поверхнями
Підсилення оптичних процесів в біомолекулах наноструктурованими
металевими поверхнями
Гібриди біомолекул з вуглецевими наноструктурами (графен,
нанотрубки, фулерени та інші вуглецеві наночастинки)

ОБГОВОРЕННЯ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ:
Підсилення сигналів ІЧ-спектроскопії, флуоресценції, Раман-спектроскопії,
спектроскопії когерентного антистоксового раманівського розсіяння
(CARS).
Нові матеріали для сенсорів на клітинному і молекулярному рівні

ВАЖЛИВІ ДАТИ:
30.03.2015 термін реєстрації
31.05.2015 термін подачі тез
05.09.2015 термін оплати реєстраційного внеску
01.10.2015 початок конференції
04.10.2015 закінчення конференції
КОНТАКТИ:
Організаційний комітет NBP 2015:
Інститут фізики Національної академії наук України,
проспект Науки 46, Київ, Україна, 03680
тел: +380 44 5259851, факс: +380 44 5251589
E-mail: NanoBioPhysics2015@gmail.com
Web: http://www.iop.kiev.ua/~nbp2015
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ:
Кращі роботи будуть опубліковані в журналі "Український фізичний журнал",
ISSN: 0372-400X (UA), 2071-0186 (EN), 2071-0194 (Online). Інформацію для
авторів
Ви
можете
знайти
на
сайті
журналу
(http://www.ujp.bitp.kiev.ua/index.php?item=i).
ПРОЖИВАННЯ:
Проживання за доступною вартістю в гуртожитку Державного закладу
післядипломної освіти "Центру підвищення кваліфікації керівних працівників
та спеціалістів промисловості" (http://www.hotel.dzpo-cpk.com.ua/index.php).
Якщо Ви бажаєте забронювати номер в цьому готелі, вкажіть про це у
реєстраційній формі.
ОРГВНЕСОК:
Учасники........................................... 50 EUR
Студенти................................................. 30 EUR

Супроводжуючі особи .......................... 30 EUR
РЕЄСТРАЦІЯ:
Реєстраційні форми та форми для тез доступні на сайті конференції
http://www.iop.kiev.ua/~nbp2015, або інформацію Ви можете надсилати за
адресою: NanoBioPhysics2015@gmail.com
ДОПОВІДІ МОЖНА ПРЕДСТАВИТИ У ВИГЛЯДІ:
Запрошеної, пленарної або усної доповіді, а також стендової доповіді. Кращі
доповіді молодих вчених будуть нагороджені.
__________________________________________________________________

ГРАНТИ, КОНКУРСИ

___________________________________________________
Державний фонд фундаментальних досліджень
оголошує проведення конкурсу Ф67 «Дослідження
етапів спільної історії України та її сусідів: порубіжні
проблеми»
Запити подаються до 15 травня 2015 року включно. При поштовому
відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів
здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.
Всі матеріали направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП,
м.Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-29.
Процедура оформлення запиту на конкурс складається з:
1. Заповнення електронної форми запиту.
2. Друк паперового примірника форми запиту.

Для оформлення електронної форми запиту всі учасники конкурсного
проекту мають пройти процедуру реєстрації на конкурсному он-лайн ресурсі
ДФФД за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/

Електронна
форма
запиту
знаходиться
за
посиланням:
http://contest.dffd.gov.ua/ і стане доступною після проходження реєстрації.
Титульна сторінка для оформлення паперового запиту знаходиться на
вищезазначеному ресурсі в закладинці «Документи» - «Титульний аркуш до
запиту Ф67».
Матеріали, які необхідно надати в паперовому вигляді до дирекції фонду
оформлюються в окремій паперовій папці на зав’язках з позначкою “Ф67”:
-

запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту,
виконавцями та керівником організації (установи) та засвідчений
гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в двох окремо
скріплених звичайною канцелярською скріпкою примірниках (кожен в
окремій папці);

-

копії опублікованих наукових праць, відповідно до умов проведення
конкурсу в двох примірниках.

На папці має бути розміщена наступна інформація:
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурс Ф67
Назва проекту
Керівник проекту
Організація-виконавець
Код електронної форми запиту.
УМОВИ

проведення Державним фондом фундаментальних досліджень
України конкурсу наукових проектів Ф67
«Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів:
по1.Загальні засади
1.1.Конкурс оголошується на затверджену Радою фонду наступну
пріоритетну тематику: «Дискусійні проблеми спільної історії України
та її сусідів».
Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень
зпріоритетної тематики, що виконуються науковими колективами вищих
навчальних закладів, науковцями академічних інститутів. Виконання
конкурсних проектів повинно забезпечити підвищення рівня наукових
досліджень у галузі гуманітарних наук, стимулювання наукової діяльності
молодих науковців та ефективне використання наукового потенціалу установ.

З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих
науковців перевага при відборі проектів надаватиметься науковим колективам
з участю аспірантів, докторантів.
1.2.Умови конкурсу Ф67 відповідають вимогам затвердженого
"Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду
фундаментальних досліджень» (далі ДФФД) і регламентують порядок
проведення конкурсу наукових проектів, що подаються вищими навчальними
закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації (незалежно від форм власності), науковими
установами НАН України та національних галузевих академій наук, як заявка
на грантову підтримку фундаментальних наукових досліджень за визначеними
пріоритетними науковими напрямами.
2.Основні критерії наукових досліджень конкурсу Ф67:
2.1.Актуальність і новизна наукової тематики фундаментальних
досліджень.
2.2.Відповідність
затвердженим
фундаментальних досліджень.

пріоритетним

напрямам

2.3.Участь у складі колективів виконавців молодих науковців.
2.4.Перспективність подальшого використання результатів досліджень.
3.Загальні умови
3.1.Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні відповідати вимогам
порядку відкритого публікування. Опублікування результатів досліджень,
виконаних при фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень, обов’язково повинно містити посилання на грантову підтримку
ДФФД.
3.2.Обов'язковою умовою є також згода авторів на публікацію ДФФД звіту за
проектом (у друкованій та електронній формах). Учасники проектів повинні
витрачати кошти, виділені на дослідження, тільки на цілі, вказані у договорі,
який укладається між Державним фондом фундаментальних досліджень та
організацією - виконавцем. Анотації підсумкових звітів за проектами
публікуються в авторській редакції в електронному вигляді. Автор несе всю
повноту відповідальності за зміст наданої ним інформації. Кожен керівник
проекту може подати на конкурс лише один проект.
3.3.До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за правилами і
вимогами ДФФД, а також проекти надіслані факсом, електронною поштою,
або мають заявку лише в електронному, або лише в паперовому вигляді і такі,
що направлені на конкурс після закінчення оголошеного терміну подання!

3.4.Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.
3.5.Дирекція ДФФД повідомляє керівника проекту про реєстрацію проекту і
прийняття його до розгляду.
4.Реєстрація проектів
4.1.Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у
термін, зазначений в оголошенні, та оформлені відповідно до правил і вимог,
вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за
датою поштового штемпеля.
4.2.Для заповнення електронної форми заявки кожен з учасників конкурсного
проекту (керівник, виконавці) мають пройти процедуру реєстрації на
конкурсному ресурсі ДФФД за посиланням - http://contest.dffd.gov.ua/.
4.3.Електронна форма заявки заповнюється он-лайн за посиланням:
http://contest.dffd.gov.ua/. Роздруковані заявки конкурсних проектів у двох
примірниках з підписами керівника проекту, завірені печаткою, та їх
електронна версія, створена програмою підготовки запиту, надаються до
дирекції ДФФД (у тому числі поштою) та реєструються за адресою: 01601,
м.Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404. Контактні телефони: 246-39-29 з 830 до 16-30 год.Консультацію з оформлення заявок на конкурс можна
отримати за вказаним телефоном.
Заявки на конкурс приймаються до 15 травня 2015 року.
4.4.Наукові проекти, які за результатами експертизи є переможцями конкурсу,
а Рада Фонду затвердила обсяги фінансування, підлягають обов'язковій
державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та
економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної
реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається до ДФФД у
трьох примірниках.
5.Проходження експертизи наукових проектів
5.1.Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів проходять незалежну
експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну
експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень".
5.2.Інформація про зміст проектів і проходження їх експертизи є строго
конфіденційною. Відповідно до встановлених правил, експерти і
співробітники ДФФД не мають права її розголошувати. Остаточний список

підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються на засіданні
Ради ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
5.3.Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів
доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують
повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними
адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на вебсторінці Фонду.
6.Умови реалізації підтриманих проектів
6.1.Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду
фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про
підтримку фундаментальних наукових досліджень. Обсяги та умови
фінансування повідомляються керівникам проектів та організацій. Рішення
про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у межах указаного
терміну виконання) приймається на основі затверджених обсягів державного
бюджету на даний рік для ДФФД. У разі виникнення обставин, що
перешкоджають керівнику проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД
розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним
проектом.
6.2.Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є
юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін
на весь період виконання проекту.
7.Обов'язки керівника проекту
Відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів
Державного фонду фундаментальних досліджень України" керівник проекту
зобов'язаний:
7.1.У терміни, визначені ДФФД, забезпечити своєчасне укладання
договору з Державним фондом фундаментальних досліджень на виконання
проекту в межах планового обсягу фінансування та виконання
фундаментальних досліджень у відповідності з науковою програмою і в
терміни, визначені у проекті.
7.2.Забезпечити цільове використання коштів, виділених на виконання
проекту, у строгій відповідності з вимогами договору і затвердженим
кошторисом витрат у межах річного обсягу фінансування .
7.3.В установлені терміни надавати ДФФД науковий і фінансовий звіти
про виконання проекту або його етапів. Своєчасне подання керівником
проекту щорічних і підсумкових звітів.

7.4.У разі виявлення неможливості отримати очікувані результати або
виявлення недоцільності (неможливості) продовження робіт за проектом проінформувати про це ДФФД і подати підсумкові науковий і фінансовий
звіти.
Інформувати ДФФД у випадках, якщо керівник проекту не може з будь-яких
причин (тривалі відрядження, важке захворювання тощо) виконувати свої
обов'язки за договором (угодою).
7.5.Керівник проекту також зобов'язаний документально інформувати ДФФД
про результати досліджень за проектом, що мають ознаки
патентоспроможності, комерційного використання.
8.Права керівника проекту
Керівник проекту має право :
8.1.Витрачати кошти гранту відповідно до затверджених Міністерством освіти
і науки України та ДФФД витрат і нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України.
8.2.Корегувати програму дослідницьких робіт і витрат у рамках затверджених
завдань і цілей дослідження проекту, а також наданих обсягів коштів.
8.3.Корегувати перелік наукових установ, організацій – співвиконавців
проекту.
8.4.Змінювати склад виконавців проекту, сповістивши про це ДФФД.
8.5.У пріоритетному порядку використовувати устаткування, придбане за
рахунок коштів гранту, для виконання програми впродовж усього терміну
роботи над проектом.
9.Використання унікальних приладів, устаткування і програмних засобів
9.1.Унікальні прилади, устаткування і програмні засоби, придбані і розроблені
за рахунок коштів ДФФД, є державною власністю і передаються на період
виконання проекту в наукову установу, організацію, де працює науковий
колектив, в оперативне управління (господарське ведення), які при
відповідному оформлені (акт передачі) залишаються в науковій установі,
організації, в якій працює науковий колектив, для використання в наукових
дослідженнях без права продажу.
9.2.У випадку, коли науковий колектив не справився з реалізацією проекту,
такі прилади, устаткування і програмні засоби у науковій установі, організації
вилучаються.

__________________________________________________________________
В рамках програми НАТО "Наука заради миру і безпеки", тричі на рік
проводяться конкурси наукових проектів
Програма «Наука заради миру та безпеки» (НМБ) (The Science for Peace and
Security (SPS)) є інструментом політики, спрямованої на поглиблення
співпраці та діалогу з усіма партнерами на основі наукових досліджень та
інновацій цивільного характеру, з метою сприяння досягненню ключових
цілей Альянсу та розв’язання питань, що належать до пріоритетних галузей
діалогу та співробітництва, визначених у новій політиці партнерства.
З метою більш тісної співпраці між науковцями країн-членів НАТО і
партнерами Альянсу, а також з метою фінансування наукових досліджень в
галузі безпеки в рамках програми Наука заради миру і безпеки, щорічно
проводяться конкурси на отримання грантів для наукових досліджень за
визначеними науковими напрямками.
Прийняти участь у конкурсах можуть наукові консорціуми, організовані
країнами НАТО чи країнами-партнерами НАТО.
Конкурси проводяться на постійній основі тричі на рік. Черговий дедлайн 1
червня 2015 року.
__________________________________________________________________
PICS (NASU-CNRS) 2016
НАН України оголошено конкурс спільних проектів НАНУ-CNRS 2016 року.
Основна мета конкурсу - консолідація зусиль НАН України і CNRS для
фінансування фундаментальних наукових досліджень, що спільно
виконуються вченими НАН України та Французької Республіки і
представляють обопільний інтерес.
Вичерпну інформація розміщено за посиланням:
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/ogoloshennya_PICS_2015-2017.pdf
__________________________________________________________________

