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Конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок
зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та
проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для
виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та
інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019
р. № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419).

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv

https://science.knu.ua/konkursu-proyektiv-yaki-finansuyutsya-za-rakhunok-zovnishnogo-instrumentu-dopomogy-
yes.php?clear_cache=Y
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Придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Рамкової
програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі - Програма
“Горизонт 2020”) закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх участі у 
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт Європа” (далі -

Програма “Горизонт Європа”) за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів, 
спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування

науковим обладнанням для проведення наукових досліджень (далі - інфраструктурні проекти);

виконання та реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього підприємництва та 
науковими установами наукових, науково-технічних робіт (далі - наукові роботи) та наукових, науково-

технічних проектів (далі - науково-технічні проекти) за результатами конкурсного відбору наукових робіт
та науково-технічних проектів;

фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами 
конкурсного відбору науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності

закладів вищої освіти та наукових установ;
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Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за 

рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання

зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 

інновацій “Горизонт 2020”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2019-%D0%BF#n8
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1) Наукові, науково-технічні роботи за 
тематичними напрямами

• передова наука;
• нанотехнології та наноматеріали, нові технології

виробництва матеріалів;
• технічне і технологічне оновлення та розвиток

агропромислового комплексу, органічне
виробництво та продовольча безпека;

• нові технології розвитку транспортної системи, у
тому числі розумний, екологічно чистий та
інтегрований транспорт;

• здоров’я, біобезпека;
• демографічні зміни та добробут населення;
• нові технології охорони навколишнього природного

середовища, раціональне природокористування,
біоекономіка;

• енергетика та енергоефективність, освоєння
альтернативних джерел енергії;

• розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніка, кібербезпека;

• безпечне, інноваційне та розумне суспільство
(соціально-економічний, соціально-правовий та
соціально-гуманітарний напрями);

• ракетно-космічні технології.

Орієнтовний обсяг фінансування
роботи/проєкту:

виконання та реалізація наукових, 
науково-технічних робіт –

2 193,13 тис. грн

Тривалість виконання наукових
робіт, які подаються на конкурс, не 

може перевищувати 24 місяці
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Для наукових робіт конкурс проводиться за такими критеріями:
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➢наукова якість та значущість наукової роботи для подальшого розвитку
науки, техніки, технологій, економіки, суспільства (відповідно до спрямування
наукової роботи) (пункт 13 додатка 1);

➢якість та реалістичність запропонованого плану виконання наукової роботи
(пункт 18 додатка 1);

➢спроможність авторського колективу до виконання наукової роботи (пункт 
10 додатка 1);

➢наявність та успішність досвіду подання науковим керівником наукової
роботи заявок на участь у Програмі “Горизонт 2020” (пункт 11 додатка 1);

➢наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукової
роботи, з урахуванням обладнання, що планується придбати за рахунок
отриманого фінансування за результатами конкурсу (пункти 15 і 16 додатка
1).



1) Наукові, науково-технічні роботи за тематичними
напрямами

- супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються на конкурс, на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом
керівника учасника конкурсу та скріплений його печаткою (в разі наявності);

- заявку згідно з Додаток 1, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року №971 "Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок
зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі
Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", засвідчену підписами наукового керівника
наукової роботи, керівника учасника конкурсу та скріплену його печаткою (в разі наявності);

- сторінки частини А проектної пропозиції на конкурс з адміністративними даними організації - учасника конкурсу 
(Administrative data of participating organization) із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, 
науково-технічного проект}' (Person in charge of the proposal) з відповідним електронним штампом (Funding & Tenders Portal 
Submission System), а також відомість з оцінкою за результатами участі у Програмі "Горизонт 2020" (Evaluation Summary 
Report) для підтвердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-підтвердження (Evaluation Result Letter) 
для підтвердження факту надання науково-технічному проекту фінансування; для учасників конкурсу, які подають науково-
технічний проект, що потребує проведення техніко- економічного обгрунтування - сертифікат (Seal of Excellence) та відомість
з оцінкою за результатами участі у Програмі "Горизонт 2020" (Evaluation Summary Report), видані вітчизняному суб'єкту
господарювання Європейською комісією за результатами його участі у Програмі "Горизонт 2020" (три копії);

- довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких покладено на 
контролюючі органи, дійсну на момент подання заявки (сектор проєктної діяльності)

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство (сектор проєктної діяльності)

Додаток 1 (Заявка на участь)
Додаток 6 (Експертний висновок)

8

https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201.docx
https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%206.docx


2) Науково-технічні проєкти суб'єктів малого і середнього
підприємництва, закладів вищої освіти та наукових установ

• освоєння нових технологій транспортування
енергії, впровадження енергоефективних, 
ресурсозберігаючих технологій, освоєння 
альтернативних джерел енергії;

• освоєння нових технологій
високотехнологічного розвитку транспортної
системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та 
суднобудування, озброєння та військової
техніки;

• освоєння нових технологій виробництва
матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення
наноматеріалів та нанотехнологій;

• впровадження нових технологій, обладнання та 
біологічно активних сполук для якісного
медичного обслуговування, лікування, 
фармацевтики;

• розвиток сучасних інформаційних, 
комунікаційних технологій, робототехніки.

Орієнтовний обсяг фінансування
роботи/проєкту:

виконання та реалізація наукових, 
науково-технічних робіт –

2 193,13 тис. грн

Тривалість виконання наукових
проєктів, які подаються на 

конкурс, не може перевищувати
24 місяці
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Для науково-технічних проектів закладів вищої освіти, суб’єктів малого і 
середнього підприємництва та наукових установ конкурс проводиться за 

такими критеріями:
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• унікальність науково-технічного проекту та його переваги (пункт 7 додатка 2);

• оцінка можливості реалізації науково-технічного проекту та прогнозований соціально-
економічний вплив результату його реалізації для України (пункти 8 і 9 додатка 2);

• наявність та успішність досвіду подання закладом вищої освіти, суб’єктом малого і 
середнього підприємництва, науковою установою заявок на участь у Програмі “Горизонт 
2020” (пункт 10 додатка 2);

• кадрова та інфраструктурна спроможність закладу вищої освіти, суб’єкта малого і 
середнього підприємництва, наукової установи для реалізації науково-технічного проекту 
(пункт 11 додатка 2);



2) Науково-технічні проєкти суб'єктів малого і середнього
підприємництва, закладів вищої освіти та наукових установ

- супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються на конкурс, на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника
конкурсу та скріплений його печаткою (в разі наявності);

- заявку згідно з Додаток 2 або Додаток 4, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року №971 "Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього
інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій "Горизонт 2020", засвідчену підписами наукового керівника наукової роботи, науково-технічного проекту, керівника
учасника конкурсу та скріплену його печаткою (в разі наявності);

- сторінки частини А проектної пропозиції на конкурс з адміністративними даними організації - учасника конкурсу (Administrative data of 
participating organization) із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, науково-технічного проект}' (Person in charge of 
the proposal) з відповідним електронним штампом (Funding & Tenders Portal Submission System), а також відомість з оцінкою за результатами 
участі у Програмі "Горизонт 2020" (Evaluation Summary Report) для підтвердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-
підтвердження (Evaluation Result Letter) для підтвердження факту надання науково-технічному проекту фінансування; для учасників конкурсу, які
подають науково-технічний проект, що потребує проведення техніко- економічного обгрунтування - сертифікат (Seal of Excellence) та відомість з 
оцінкою за результатами участі у Програмі "Горизонт 2020" (Evaluation Summary Report), видані вітчизняному суб'єкту господарювання
Європейською комісією за результатами його участі у Програмі "Горизонт 2020" (три копії);

- довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких покладено на контролюючі органи, 
дійсну на момент подання заявки (сектор проєктної діяльності)

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (сектор 
проєктної діяльності) 

- для науково-технічних проектів - гарантійний лист у довільній формі від підприємства, установи, організації з підтвердженням свого наміру
надати фінансову підтримку науково- технічному проекту на засадах співфінансування

Додаток 2 або Додаток 4 Заявка на участь
Додаток 7 або Додаток 9 Експертний висновок
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3) Науково-технічні проєкти, спрямовані на підтримку
інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових

установ

• проведення патентних, патентно-
кон’юнктурних, маркетингових
досліджень;

• закупівля інструментів, обладнання та 
устаткування, що необхідні для 
проведення тестування, 
прототипування, експериментальних
досліджень, створення та 
випробування дослідних зразків, 
виготовлення моделей;

• створення та забезпечення
функціонування інноваційних структур, 
(інноваційних бізнес-інкубаторів, 
бізнес-акселераторів, стартап-шкіл, 
центрів трансферу технологій, 
коворкінгів тощо).

Орієнтовний обсяг фінансування
роботи/проекту:

фінансова підтримка інноваційної
діяльності закладів вищої освіти, наукових

установ –
1 063,3 тис. грн

Тривалість реалізації наукових проектів, 
спрямованих

на підтримку інноваційної діяльності
закладів вищої освіти та

наукових установ, не може перевищувати
12 місяців
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Для науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної
діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, конкурс 

проводиться за такими критеріями:
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➢ ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів (пункт 8 додатка 3);

➢ наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи 
(пункт 9 додатка 3);

➢ наявність та успішність досвіду подання закладом вищої освіти, науковою установою заявок 
на участь у Програмі “Горизонт 2020” (пункт 10 додатка 3);

➢ наявність досвіду співпраці з представниками сфери підприємництва (пункт 11 додатка 3).



3) Науково-технічні проєкти, спрямовані на підтримку
інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових

установ
- супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються на конкурс, на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом
керівника учасника конкурсу та скріплений його печаткою (в разі наявності);

- заявку згідно з Додаток 3, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року №971 "Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок
зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі
Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", засвідчену підписами наукового керівника
наукової роботи, науково-технічного проекту, керівника учасника конкурсу та скріплену його печаткою (в разі наявності);

- сторінки частини А проектної пропозиції на конкурс з адміністративними даними організації - учасника конкурсу 
(Administrative data of participating organization) із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, науково-
технічного проект}' (Person in charge of the proposal) з відповідним електронним штампом (Funding & Tenders Portal Submission 
System), а також відомість з оцінкою за результатами участі у Програмі "Горизонт 2020" (Evaluation Summary Report) для 
підтвердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-підтвердження (Evaluation Result Letter) для 
підтвердження факту надання науково-технічному проекту фінансування (три копії);

- довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких покладено на 
контролюючі органи, дійсну на момент подання заявки (сектор проєктної діяльності)

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство (сектор проєктної діяльності)

- гарантійний лист у довільній формі від підприємства, установи, організації з підтвердженням свого наміру надати
фінансову підтримку науково-технічному проекту на засадах співфінансування

Додаток 3 Заявка на участь
Додаток 8 Експертний висновок
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https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203.docx
https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%208.docx


4) Інфраструктурні проєкти для ЦККНО

Інфраструктурні проекти подаються на 
конкурс для отримання фінансування
на закупівлю інструментів, 
обладнання та устаткування, що
необхідні для проведення тестування, 
прототипування, експериментальних
досліджень, створення та 
випробування дослідних зразків, 
виготовлення моделей з метою 
вдосконалення послуги з надання
доступу вченим до обладнання та 
матеріалів для проведення наукових
досліджень.

Орієнтовний обсяг
фінансування роботи/проекту:

придбання обладнання та 
матеріалів для проведення

наукових досліджень –
22 330,0 тис. грн

Тривалість реалізації
інфраструктурних проектів, які
подаються на конкурс, не може

перевищувати 24 місяці
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• рівень наявної матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукових досліджень, 
поточна ефективність її колективного використання (шляхом надання вченим доступу до 
роботи на обладнанні) та ступінь якісного розширення/доповнення можливостей
використання матеріально-технічної бази для досліджень за рахунок придбання додаткового
обладнання (пункт 6 додатка 5);

• кадрова спроможність забезпечити проведення відповідних наукових досліджень та доступ 
вченим до роботи на обладнанні (пункт 7 додатка 5);

• спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам Програми
“Горизонт 2020” (пункт 8 додатка 5);

• якість та реалістичність фінансово-економічного обґрунтування інфраструктурного проекту 
(пункт 11 додатка 5);

• наявність потенційних користувачів у вигляді наукових груп (пункт 9 додатка 5).

Для інфраструктурних проектів конкурс проводиться за 
такими критеріями:
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4) Інфраструктурні проєкти для ЦККНО

- супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються для участі у конкурсі, на бланку учасника
конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника конкурсу та скріплений його печаткою (за наявності);

- заявку згідно з Додатком 5, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 
року №971 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та 
проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для 
виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій "Горизонт 2020", засвідчену підписами керівника інфраструктурного проекту, керівника учасника
конкурсу та скріплену його печаткою (в разі наявності);

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство (сектор проєктної діяльності)

- довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких
покладено на контролюючі органи, дійсну станом на момент подання заявки (сектор проєктної діяльності)

- регламент доступу до наукового обладнання та користування ним.

Додаток 5 Заявка на участь
Додаток 10 Експертний висновок
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https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%205.docx
https://science.knu.ua/granty/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%2010.docx


Заявки та експертні 
висновки
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Наукові роботи
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Заявка 
Додаток 1 до 
Положення
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П. IV експертний 

висновок 

П I (4,5) експертний 

висновок
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Наказ від 18.02.2014 №131-32 «Про встановлення розміру 

накладних витрат



Обов’язковою умовою для участі у конкурсі є згода учасника конкурсу 
забезпечити виконання таких зобов’язань (умов), про що робиться
спеціальна відмітка у заявці:
➢ надання наукових та фінансових звітів про використання коштів, отриманих

за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, а також
документів або іншої інформації, необхідних для оціночної або моніторингової
місії Європейської Комісії у зв’язку з цією підтримкою, проведення перевірки
виконання умов договору МОН;

➢ надання у звітах у разі укладення угод з третіми особами комплексної і 
детальної інформації про такі угоди;

➢ вжиття всіх передбачених договором заходів для поширення інформації про 
факт отримання фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги
Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Програмі
“Горизонт 2020”, у тому числі публікація результатів досліджень у вітчизняних
та/або зарубіжних наукових виданнях із зазначенням реєстраційного номера 
заявки;

➢ для науково-технічних проектів - залучення додаткових коштів на 
фінансування науково-технічного проекту в обсязі, що відповідає нормам 
максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам
господарювання для відшкодування витрат на проведення наукових
досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до 
переліку витрат, визначених у заявці;

➢ для інфраструктурних проектів - надання доступу і права безоплатного
користування науковими приладами та обладнанням працівникам наукової
установи, закладу вищої освіти, у структурі якого утворено центр 
колективного користування науковим обладнанням, та іншим особам, які
проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, відповідно
до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та 
користування ним;

➢ використання коштів, отриманих за рахунок зовнішнього інструменту
допомоги Європейського Союзу, виключно на неприбутковій основі.
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Наукові роботи
Експертний висновок

Додаток 6 до Положення
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Експертний висновок 
Додаток 6 до Положення

I. Спроможність авторського колективу до виконання наукової, науково-
технічної роботи

1. Чисельність висококваліфікованих наукових працівників (докторів
наук і докторів філософії (кандидатів наук) 

2. Кількість молодих вчених

3. Науковий доробок авторського колективу за тематичним напрямом
наукової, науково-технічної роботи

4. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, 
отримані учасником конкурсного відбору (для прикладних наукових
досліджень)

5. Наукові гранти, за якими працювали автори наукової, науково-
технічної роботи, що фінансувалися за рахунок державного бюджету 
та/або закордонних організацій (для фундаментальних досліджень)

менше 20% (1 бал) 20-30% (2 бали) 30-50% (3 бали) 50-60% (4 бали) більше 60% (5 балів)

менше 10% (1 бал) 10-20% (2 бали) 20-30% (3 бали) 30-40% (4 бали) більше 40% (5 балів)

Кількість публікацій за останні п’ять років у наукових фахових виданнях, що індексуються у Web of 
Science та/або Scopus на одного автора за рік (статті в I або II кварталі зараховуються з коефіцієнтом 2)

менше 0,5 (1 бал) від 0,5 до 1 (2 бали) від 1 до 2 (3 бали) від 3 до 4 (4 бали) 4 і більше (5 балів)

до 2 (1 бал) від 2 до 4 (2 бали) від 4 до 6 (3 бали) від 6 до 8 (4 бали) більше 8 (5 балів)

1 грант (1 бал) 2 (2 бали) 3 (3 бали) 4 (4 бали) 5 і більше (5 балів)
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II. Наукова якість наукової, науково-технічної роботи та реалістичність
досягнення завдань

1. Результат виконання наукової, науково-технічної роботи, на 
отримання якого вона спрямована (мета наукової, науково-технічної
роботи та завдання, які будуть вирішені під час її виконання)

2. Вклад у розвиток передової науки (для фундаментальних наукових
досліджень)

3. Обґрунтування практичної цінності запланованих результатів
наукової, науково-технічної роботи для економіки та суспільства (для 
прикладних наукових досліджень)

4. Потенційні споживачі/ виробники/ бенефіціари наукового, науково-
технічного результату

Експертний висновок 
Додаток 6 до Положення
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III. Повнота та якість плану виконання наукової, науково-технічної роботи

1. Деталізований опис ходу виконання наукової, науково-технічної
роботи (план наукової роботи є обґрунтованим, чітко та з логічною послідовністю

визначено результати кожного етапу наукової, науково-технічної роботи, заплановані
завдання наукової, науково-технічної роботи та їх результати узгоджуються із складністю
етапів наукової, науково-технічної роботи та їх часовими рамками – 5 балів)

2. Очікувана тривалість виконання наукової, науково-технічної роботи
(відповідає завданням та опису наукової, науково-технічної роботи, результат буде 
актуальним у момент завершення наукової, науково-технічної роботи – 5 балів)

Експертний висновок 
Додаток 6 до Положення
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IV. Досвід участі у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій “Горизонт 2020” 

1. Подання заявок на участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій “Горизонт 2020” та відомості про їх експертну оцінку

V. Матеріально-технічна база для виконання наукової, науково-технічної роботи

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання наукової, науково-
технічної роботи, обґрунтування необхідності придбання додаткового обладнання та 
спецустатковання для виконання наукової, науково-технічної роботи

Експертний висновок 
Додаток 6 до Положення

одна заявка подана за 

участю керівника

наукової, науково-

технічної роботи

(1 бал)

дві та більше заявок 

подано за участю

керівника наукової, 

науково-технічної

роботи

(2 бали)

наукову роботу не 

профінансовано, але заявка  

набрала прохідний бал і 

отримала оцінку вище

мінімальної, або успішно

пройшла у другий етап

двоетапного конкурсного 

відбору (3 бали)

отримано сертифікат

(Seal of Excellence)  та 

відомість з оцінкою

(Evaluation Summary 

Report) (4 бали)

наукову роботу

профінансовано

(5 балів)
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Науково-технічні проєкти, 
спрямовані на підтримку

інноваційної діяльності закладів
вищої освіти та наукових установ
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Заявка 
Додаток 3 до 
Положення
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Додаток 3 

до Положення 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів,  

спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти 

та наукових установ, які фінансуються за рахунок зовнішнього 

інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань 

України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових  

досліджень та інновацій “Горизонт 2020” 

1. Назва наукового, науково-технічного проекту, спрямованого на підтримку 

інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ (далі - проект) (не більше 

10 слів). 

2. Назва напряму проекту (зазначається тільки один напрям). 

3. Автори (виконавці) проекту (до 10 осіб) 

Автори (виконавці) 

проекту 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Місце основної роботи, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, 

службовий номер телефону, адреса 

електронної пошти 

Підпис 

Науковий керівник     

Відповідальний 

виконавець  

   

Виконавець    

4. Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або іншого 

установчого документа), підпорядкованість (за наявності) 

Код згідно з ЄДРПОУ  

Місцезнаходження  

Банківські реквізити  

Найменування банку  

Поточний рахунок  

МФО  

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:  

номер телефону: адреса електронної пошти: 
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5. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту). 

6. Мета проекту (результат реалізації проекту, на отримання якого спрямований проект) 

та основні завдання, які будуть вирішені під час реалізації проекту для досягнення мети 

(завдання, на вирішення яких спрямовано проект). 

7. Детальний зміст проекту та його вплив на розвиток інноваційної екосистеми учасника 

конкурсного відбору (деталізований опис ходу реалізації проекту, обґрунтування очікуваних 

переваг результату проекту для розвитку інноваційної екосистеми учасника конкурсного 

відбору; потенційні партнери для співпраці та реалізації спільних проектів). 

8. Ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів (кількість 

працівників, задіяних у комерціалізації інноваційної продукції; кількість отриманих 

охоронних документів за останніх три роки у розрахунку на одного наукового, науково-

педагогічного працівника, одиниць/осіб; кількість переданих наукових, науково-технічних 

результатів за останніх три роки у розрахунку на одного наукового, науково-педагогічного 

працівника, одиниць/осіб). 

9. Наявна інноваційна інфраструктура на базі закладу вищої освіти, наукової установи 

(опис діючих складових інноваційної інфраструктури: підрозділів з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наукових парків, 

технологічних парків, стартап-шкіл, бізнес-інкубаторів, інноваційних кластерів тощо). 

10. Досвід подання учасником конкурсного відбору заявок на участь у Рамковій програмі 

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (зазначаються 

інформація про подані заявки на участь у зазначеній Програмі та відомості про їх експертну 

оцінку). 

11. Досвід співпраці із суб’єктами підприємництва (опис спільних інноваційних 

проектів; досвід спільного використання інноваційної інфраструктури; перелік суб’єктів 

підприємництва та проектів, які реалізовано чи реалізуються у взаємодії). 

Інформація від патентно-

ліцензійного відділу готується

один

спільний

інноваційний

проект

два спільних

інноваційних проекти

три та більше спільних

інноваційних проектів, 

можливим є спільне

використання

інноваційної

інфраструктури

три та більше спільних

інноваційних проектів, 

налагоджено механізм

спільного використання

інноваційної інфраструктури

понад п’ять спільних інноваційних

проекти, налагоджено механізм

спільного використання інноваційної

інфраструктури, створено у рамках 

співпраці окремі елементи

інноваційної інфраструктури
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12. Календарний план реалізації проекту 

Порядковий 

номер 

Етапи 

реалізації 

проекту 

Очікувані результати 

етапу (наукові 

результати, наукова, 

науково-технічна та 

інноваційна продукція) 

Строк 

реалізації 

(початок - 

закінчення), 

місяців 

Вартість 

робіт за 

етапами, тис. 

гривень 

     

 Усього   

13. Фінансове обґрунтування витрат на реалізацію проекту (тис. гривень) (цифрами і 

словами). 

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень. 

 

(тис. гривень) 

Статті витрат 
Етапи реалізації проекту Разом за 

етапами перший  другий  третій  

1. Витрати на оплату праці     

2. Відрахування на соціальне страхування     

3. Матеріали     

4. Паливо та енергія для науково-

виробничих цілей 

    

5. Витрати на службові відрядження     

6. Спецустатковання для наукових 

(експериментальних) робіт 

    

7. Витрати на роботи, які виконуються 

сторонніми організаціями та 

підприємствами - співвиконавцями 

    

8. Інші витрати     

9. Накладні витрати     

Усього      
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14. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:  

1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові ступені; 

кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного етапу реалізації 

проекту); 

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, країна-

виробник, обґрунтування необхідності їх придбання; 

3) витрати на службові відрядження (мета; пункт відрядження, кількість відряджень; 

кількість відряджених; тривалість відрядження); 

4) витрати на спецустатковання для проекту (перелік спецустатковання, виробник, 

орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідного для реалізації 

конкретного проекту); 

5) інші витрати (обґрунтування, цілі); 

6) накладні витрати. 

15. Залучення додаткових коштів на фінансування проекту в обсязі, що відповідає 

нормам максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам 

господарювання для відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність відповідно до статей витрат, визначених у пункті 13 цієї 

заявки. 

Повне найменування підприємства, установи, організації, що надаватиме кошти на 

умовах співфінансування (відповідно до статуту або іншого установчого документа) 

Код згідно з ЄДРПОУ  

Місцезнаходження  

Банківські реквізити  

Найменування банку  

Поточний рахунок  

МФО  
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16. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань (умов), 

передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних 

робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги 

Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського 

Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 (необхідне зазначити позначкою 

“+”): 

[   ]  так; 

[   ]  ні. 

Керівник учасника конкурсного 

відбору 

__________ 
(підпис) 

______________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 __________ 
(дата) 

МП (за наявності) 

________________________________________ 
(найменування посади наукового керівника 

проекту) 

__________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Обов’язковою умовою для участі у конкурсі є згода учасника конкурсу 
забезпечити виконання таких зобов’язань (умов), про що робиться
спеціальна відмітка у заявці:
• надання наукових та фінансових звітів про використання коштів, отриманих

за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, а також
документів або іншої інформації, необхідних для оціночної або моніторингової
місії Європейської Комісії у зв’язку з цією підтримкою, проведення перевірки
виконання умов договору МОН;

• надання у звітах у разі укладення угод з третіми особами комплексної і 
детальної інформації про такі угоди;

• вжиття всіх передбачених договором заходів для поширення інформації про 
факт отримання фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги
Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Програмі
“Горизонт 2020”, у тому числі публікація результатів досліджень у вітчизняних
та/або зарубіжних наукових виданнях із зазначенням реєстраційного номера 
заявки;

• для науково-технічних проектів - залучення додаткових коштів на 
фінансування науково-технічного проекту в обсязі, що відповідає нормам 
максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам
господарювання для відшкодування витрат на проведення наукових
досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до 
переліку витрат, визначених у заявці;

• для інфраструктурних проектів - надання доступу і права безоплатного
користування науковими приладами та обладнанням працівникам наукової
установи, закладу вищої освіти, у структурі якого утворено центр 
колективного користування науковим обладнанням, та іншим особам, які
проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, відповідно
до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та 
користування ним;

• використання коштів, отриманих за рахунок зовнішнього інструменту
допомоги Європейського Союзу, виключно на неприбутковій основі.
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Науково-технічні проєкти, 
спрямовані на підтримку

інноваційної діяльності закладів
вищої освіти та наукових установ

Експертний висновок 
Додаток 8 до Положення
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Додаток 8 

до Положення 

Тематичний напрям _____________________________________________________________________________ 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному 

відборі наукових, науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності  

закладів вищої освіти та наукових установ, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту   

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі  

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, 

за темою: ________________________________________________________________________________ 

Поряд

ковий 

номер 

Найменування 

показника 

Значення 

показника* 

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці 
Оцінка за 

показником, 

балів 

(відповідно 

до граф 4-8) 

Ваговий 

коефіцієнт 

показника, 

одиниць 

Зважена 

оцінка 

показників, 

балів  

(графа 9 x 

графа 10) 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Ефективність 

комерціалізації 

наукових, науково-

технічних 

результатів 

х х х х х х х 0,3 х 

1. Кількість 

працівників, 
задіяних у 

комерціалізації 

інноваційної 

продукції  

осіб до 2 2-3 4-5 5-6 понад 6 
 

0,1 
 

2. Кількість 

отриманих 

одиниць  0,01-0,03 0,031-0,06 0,061-0,1 0,1 понад 0,1 
 

0,1 
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I. Ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів

1. Кількість працівників, задіяних у комерціалізації інноваційної продукції

2. Кількість отриманих охоронних документів за останніх три роки у 
розрахунку на одного наукового, науково-педагогічного працівника

3. Кількість переданих наукових, науково-технічних результатів за 
останніх три роки у розрахунку на одного наукового, науково-
педагогічного працівника

Експертний висновок 
Додаток 8 до Положення

осіб до 2 (1 бал) 2-3 (2 бали) 4-5 (3 бали) 5-6 (4 бали) понад 6 (5 балів)

одиниць 0,01-0,03 (1 бал) 0,031-0,06 (2 бали) 0,061-0,1 (3 бали) 0,1 (4 бали) понад 0,1 (5 балів)

одиниць 0,01-0,03 (1 бал) 0,031-0,06 (2 бали) 0,061-0,1 (3 бали) 0,1 (4 бали) понад 0,1 (5 балів)
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II. Інноваційна інфраструктура на базі учасника конкурсного відбору

1. Інноваційна інфраструктура на базі учасника конкурсного відбору

Експертний висновок 
Додаток 8 до Положення

об’єкт

інноваційної

інфраструктури

створено, 

визначено

основні напрями

його діяльності

(1 бал)

об’єкт інноваційної

інфраструктури

функціонує та 

заплановано

розширення мережі

елементів інноваційної

інфраструктури

(2 бали)

об’єкт інноваційної

інфраструктури ефективно

функціонує, наявна мережа 

елементів інноваційної

інфраструктури потребує

удосконалення

(3 бали)

у межах функціонування об’єкта

інноваційної інфраструктури

надаються окремі послуги з 

провадження інноваційної діяльності

(фінансові, консалтингові, 

маркетингові, інформаційно-

комунікаційні, юридичні, освітні) 

(4 бали)

у межах функціонування об’єкта

інноваційної інфраструктури

надаються усі послуги з 

провадження інноваційної

діяльності (фінансові, 

консалтингові, маркетингові, 

інформаційно-комунікаційні, 

юридичні, освітні)

(5 балів)

одна заявка подана 

учасником

конкурсного відбору

(1 бал)

дві та більше

заявок подано 

учасником

конкурсного 

відбору (2 бали)

проект не 

профінансовано, 

але він набрав 

прохідний бал і 

отримав оцінку

вище мінімальної, 

або успішно

пройшов у другий

етап двоетапного

конкурсу (3 бали)

отримано сертифікат

(Seal of Excellence) з 

відомістю з оцінкою за 

результатами участі у 

Програмі “Горизонт 

2020” (Evaluation 

Summary Report) 

(4 бали)

проект

профінансовано

(5 балів)

III. Досвід участі у Рамковій програмі Єропейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій “Горизонт 2020” (далі - Програма “Горизонт 2020”) 

1. Подання заявок на участь у Програмі “Горизонт 2020” та відомості про їх експертну
оцінку
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IV. Досвід співпраці із суб’єктами підприємництва

1. Спільні інноваційні проекти; досвід спільного використання та 
створення інноваційної інфраструктури

V. Очікувані переваги результату проекту для розвитку інноваційної
екосистеми учасника конкурсного відбору

1. Обґрунтування очікуваних переваг результату проекту для розвитку
інноваційної екосистеми учасника конкурсного відбору

VI. Сума вагових коефіцієнтів

VII. Експертна оцінка

Експертний висновок 
Додаток 8 до Положення
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Інфраструктурні 
проєкти для ЦККНО
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Заявка 
Додаток 5 до 
Положення
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Додаток 5 

до Положення 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі науково-технічних проектів, спрямованих  

на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного 

користування науковим обладнанням для проведення наукових 

досліджень, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у   

Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень  

та інновацій “Горизонт 2020” 

1.  Назва науково-технічного проекту, спрямованого на придбання наукового 

обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для 

проведення наукових досліджень (далі - проект) (не більше 10 слів). 

2.  Виконавці проекту 

Виконавці 

проекту 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Місце основної роботи, посада, 

науковий ступінь, вчене звання 
Підпис  

Керівник 

проекту 

      

Основний 

виконавець 

   

Виконавець       

Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або іншого 

установчого документа), підпорядкованість (за наявності) 

Код згідно з ЄДРПОУ  

Місцезнаходження  

Банківські реквізити  

Найменування банку  

Поточний рахунок  

МФО  

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:  

номер телефону:                                 адреса електронної пошти: 
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3. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту). 

4.  Мета проекту (результат, на отримання якого спрямований проект) та основні 

завдання, які будуть вирішені під час реалізації проекту для досягнення мети. 

5. Детальний зміст проекту та його вплив на розвиток дослідницької інфраструктури 

учасника конкурсного відбору (обґрунтування очікуваних переваг результату проекту для 

розвитку дослідницької інфраструктури учасників конкурсного відбору; потенційні партнери 

для співпраці та реалізації спільних проектів). 

6. Наявна матеріально-технічна база центру колективного користування науковим 

обладнанням, закладу вищої освіти, наукової установи, необхідна для виконання наукових 

досліджень та послуг із надання доступу вченим до роботи на відповідному обладнанні (опис 

діючих складових дослідницької інфраструктури: обладнання, матеріали тощо; обґрунтування 

важливості придбання наукового обладнання для забезпечення спроможності наявної 

дослідницької інфраструктури, опис суттєво нових  (доповнених/розширених) дослідницьких 

можливостей, що  з’являються в результаті придбання такого наукового обладнання, та рівня 

їх реалізації (локальний, регіональний, державний, світовий). 

7. Кадрова спроможність забезпечити проведення відповідних наукових досліджень та 

доступ вчених до роботи на обладнанні (фахівці, які обізнані та володіють навичками роботи 

на відповідному обладнанні, а також послуги, які вони можуть надавати). 

8. Спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам 

Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (опис 

наукових досліджень, які проводяться у центрі колективного користування науковим 

обладнанням, а також можуть проводитися з використанням наукового обладнання, 

придбаного в поєднанні з наявною базою, та їх відповідність напрямам Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”). 

9. Досвід спільного використання дослідницької інфраструктури та наукові групи, які 

потенційно зможуть проводити дослідження на відповідному науковому обладнанні (перелік 

наукових, науково-технічних проектів, які реалізовано чи реалізуються у взаємодії з іншими 

закладами вищої освіти, науковими установами, та наукові групи, які потенційно зможуть 

проводити дослідження на відповідному обладнанні на локальному, регіональному, 

державному чи світовому рівні). 

ЕВ п.ІІ (1)

П. V (1)
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8. Спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам Рамкової програми Європейського Союзу 

з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (опис наукових досліджень, які проводяться у центрі колективного

користування науковим обладнанням, а також можуть проводитися з використанням наукового обладнання, придбаного в 

поєднанні з наявною базою, та їх відповідність напрямам Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та 

інновацій “Горизонт Європа”).
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Напрям 2 Кластери програми
Горизонт Європа

за напрямком “Глобальні виклики та 
європейська індустріальна

конкурентоздатність»

1. Здоров’я

2. Культура, творчість та інклюзивне суспільство

3. Цивільна безпека для суспільства

4. Цифрові технології, промисловість та космос

5. Клімат, енергія та мобільність

6. Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та 

навколишнє середовище

Спільний дослідницький центр
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10. Календарний план реалізації проекту 

Порядковий 

номер 

Етапи закупівлі 

обладнання, 

реалізації проекту 

Очікувані 

результати 

етапу 

Строк реалізації 

(початок - 

закінчення), 

місяців 

Вартість 

робіт за 

етапами, тис. 

гривень 

     

     

  Усього    

11. Фінансове обґрунтування проекту (тис. гривень) (цифрами і словами). 

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень. 

 (тис. гривень) 

Статті витрат 

Етапи реалізації проекту 
Разом за 

етапами 
перший  другий  третій  

1. Наукове обладнання         

2. Спецустатковання для наукових 

(експериментальних) робіт 

    

3. Матеріали         

4. Оплата праці         

5. Інші витрати 
    

6. Накладні витрати 
    

Усього 
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12. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:  

1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові ступені; 

кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного етапу реалізації 

проекту); 

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, країна-

виробник, обґрунтування необхідності їх придбання; 

3) витрати на наукове обладнання та спецустатковання для наукових 

(експериментальних) робіт (перелік обладнання, спецустатковання, виробник, орієнтовна 

ціна; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідного для досягнення мети 

проекту); 

4) інші витрати (обґрунтування, цілі); 

5) накладні витрати. 

Кошторис складений на основі календарного плану реалізації проекту. 

13. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань (умов) , 

передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних 

робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги 

Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського 

Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 (необхідне зазначити позначкою 

“+”): 

[   ]       так; 

[   ]       ні. 

 

Керівник учасника конкурсного 

відбору 

__________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

   

 

 

__________ 
(дата) 

МП (за наявності) 
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Інфраструктурні 
проєкти для ЦККНО

Експертний висновок 
Додаток 10 до 

Положення
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Додаток 10 

до Положення 

Тематичний напрям__________________________________________________________________________________ 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному 

відборі науково-технічних проектів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів  

центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень, які 

фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань 

України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”,  
за темою: __________________________________________________________________________________ 

 

Порядк
овий 

номер 
Найменування показника 

Значення 
показника

* 

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці 
Оцінка за 

показником, 
балів 

(відповідно 
до граф 4-8) 

Ваговий 
коефіцієнт 

показника, 
одиниць 

Зважена 
оцінка 

показників, 

балів  
(графа 9 x 
графа 10) 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Рівень наявної 
матеріально-технічної 
бази, необхідної для 
виконання наукових 
досліджень, поточна 
ефективність її 
колективного 
використання (шляхом 
надання вченим доступу 
до роботи на обладнанні) 
та ступінь якісного 
розширення/доповнення 
можливостей 
використання  матеріальн
о-технічної бази для 

х х х Х х х х 0,4 х 
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I. Рівень наявної матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукових досліджень, 
поточна ефективність її колективного використання (шляхом надання вченим доступу до роботи на 
обладнанні) та ступінь якісного розширення/доповнення можливостей використання матеріально-
технічної бази для досліджень за рахунок придбання додаткового обладнання

1. Наявне наукове обладнання на базі учасника конкурсного відбору та ступінь якісного
розширення/доповнення можливостей використання матеріально-технічної бази для 
досліджень за рахунок придбання додаткового обладнання

2. Надання доступу вченим до роботи на відповідному обладнанні

Експертний висновок 
Додаток 10 до Положення

доступ до роботи на 

науковому обладнанні мають

лише працівники наукової

установи, закладу вищої

освіти, у структурі якого

утворено центр, або центру в 

разі, коли центр є окремою

юридичною особою (1 бал)

передбачено можливість

надання доступу до 

наукового обладнання

зовнішнім користувачам, 

але через надмірну

завантаженість не 

забезпечується (2 бали)

доступ є відкритим для 

зовнішніх користувачів, з 

якими центр, заклад 

вищої освіти, наукова

установа, у 

структурі якої утворено

центр, співпрацює в 

межах спільних проектів

(3 бали)

доступ є відкритим

для зовнішніх

користувачів, що

підтверджується

наявністю

укладених

договорів про 

надання відповідних

послуг (4 бали)

доступ є відкритим для зовнішніх користувачів, 

що підтверджується наявністю укладених

договорів про надання відповідних послуг, а 

також передбачено можливість забезпечення

таких віддалених наукових сервісів, як 

забезпечення відповідності матеріалів чи зразків, 

проведення пробного аналізу, спеціальних

заходів чи консультацій, що надаються на основі

проведених експериментів (5 балів)

наявне наукове
обладнання дає змогу
проводити окремі про
бні аналізи та 
експериментальні
дослідження; 
розширення
можливостей
використання
матеріально-технічної
бази можливе на 
локальному рівні

(1 бал)

наявне наукове
обладнання дає змогу
проводити наукові
дослідження за умови
проведення
модернізації та 
доукомплектування; 
розширення
можливостей
використання
матеріально-технічної
бази можливе на 
регіональному рівні

(2 бали)

наявне наукове
обладнання є унікальним
та в поєднанні з 
наявними матеріалами та 
зразками дає можливість
проводити наукові
дослідження, які є 
конкуренто-
спроможними в Україні; 
розширення
можливостей
використання
матеріально-технічної
бази можливе на рівні
кількох регіонів (3 бали)

наявне наукове
обладнання є унікальним
та в поєднанні з наявними
матеріалами та зразками
дає можливість проводити
високоякісні наукові
дослідження; розширення
можливостей
використання
матеріально-технічної бази
можливе на державному 
рівні (4 бали)

наявне наукове обладнання є 
унікальним та в поєднанні з 
наявними матеріалами та 
зразками дає можливість
проводити високоякісні наукові
дослідження, у тому числі
міждисциплінарні, проводити
пробні аналізи, спеціальні заходи, 
отримувати консультації, що
надаються на основі проведених
експериментів; розширення
можливостей використання
матеріально-технічної бази
можливе на світовому рівні

(5 балів)
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II. Кадрова спроможність забезпечити проведення відповідних наукових досліджень та 
надати доступ  вченим до роботи на науковому обладнанні

1. Фахівців, які є обізнаними та володіють навичками роботи на відповідному науковому
обладнанні, та послуги, які вони надають

Експертний висновок 
Додаток 10 до Положення

фахівці, що
працюють у 
центрі, 
виконують
лише
індивідуальні
наукові
дослідження

(1 бал)

фахівці, що
працюють у 
центрі, надають
консультації
іншим
користувачам

(2 бали)

фахівці, що працюють
у центрі, надають
консультації іншим
користувачам та 
беруть участь у 
проведенні ними 
експериментальних
випробувань

(3 бали)

фахівці, що працюють у 
центрі,

можуть запропонувати
іншим науковцям
скористатися

потенціалом центру та 
надати необхідні
консультації, провести 
експериментальні
випробування

(4 бали)

фахівці, що працюють у 
центрі,

можуть запропонувати
іншим науковцям
скористатися

потенціалом центру або
опрацювати надані їм
дані та

надати готовий результат 
науковому колективу, що
підтверджується в описі
досліджень, які
проводилися у центрі

(5 балів)
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III. Спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам
Рамкової програми Європейського Союзу  з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”

1. Перелік наукових досліджень, які проведені та планується проводити на відповідному
науковому обладнанні, їх відповідність напрямам Рамкової програми Європейського
Союзу  з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”

Експертний висновок 
Додаток 10 до Положення

проведені та 
заплановані
дослідження
відповідають
пріоритетним
напрямам
розвитку
науки і 
техніки

(1 бал)

проведені
наукові
дослідження
відповідають
пріоритетам
Рамкової
програми
Європейського
Союзу з 
наукових
досліджень та 
інновацій
“Горизонт 2020” 
(2 бали)

проведені наукові
дослідження
відповідають
пріоритетам Рамкової
програми
Європейського Союзу з 
наукових досліджень та 
інновацій “Горизонт 
2020”, наявне
обладнання дає
можливість проводити
дослідження, що
відповідає пріоритетам
Рамкової програми
Європейського Союзу  
з досліджень та 
інновацій “Горизонт 
Європа” (3 бали)

проведені наукові
дослідження
відповідають
пріоритетам Рамкової
програми
Європейського Союзу з 
наукових досліджень та 
інновацій “Горизонт 
2020”, тематика 
наукових досліджень, 
що плануються до 
виконання на обладнанні
центру, відповідає
пріоритетам Рамкової
програми
Європейського Союзу  з 
досліджень та інновацій
“Горизонт Європа” 

(4 бали)

проведені наукові
дослідження відповідають
пріоритетами Рамкової
програми Європейського
Союзу  з наукових
досліджень та інновацій
“Горизонт 2020”, тематика 
наукових досліджень, що
плануються до виконання на 
обладнанні центру, відповідає
пріоритетам Рамкової
програми Європейського
Союзу  з досліджень та 
інновацій “Горизонт Європа”, 
є конкуренто-спроможною, 
планується участь у Рамковій
програмі Європейського
Союзу  з досліджень та 
інновацій “Горизонт Європа” 
(5 балів)
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IV. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

1. Якість підготовки, коректність та реалістичність фінансово-економічного
обґрунтування, обґрунтованість витрат стосовно очікуваного результату

V. Наукові групи потенційних користувачів

1. Наукові групи, які потенційно зможуть проводити дослідження на відповідному
науковому обладнанні

VI. Сума вагових коефіцієнтів

VII. Експертна оцінка

Експертний висновок 
Додаток 10 до Положення

витрати обґрунтовано добре, загальний бюджет проекту є збалансованим, відповідає очікуваному результату (5 балів)

дослідження

проводитимуться

науковими

групами на 

локальному рівні

(1 бал)

дослідження

проводитимуться

науковими

групами на 

регіональному

рівні

(2 бали)

дослідження

проводитимуться нау

ковими

групами кількох

регіонів

(3 бали)

дослідження

проводитимуться

науковими групами на 

державному рівні

(4 бали)

дослідження

проводитимуться науков

ими групами, до складу 

яких входять іноземні

вчені (5 балів)
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Кінцевий строк подання – 20 грудня 2021 року 
(до 17:00)

Документи подаються

в електронному вигляді

(скан-копії оригіналів у форматі *.pdf)

на електронну пошту: monkonkurs@gmail.com

Учасник конкурсу, визнаний переможцем за 
результатами конкурсу, додатково подає

документи у паперовій формі.

З метою оперативного обміну інформації надайте, 
будь ласка, відповіді у формі

Контактні особи для довідок від Міністерства:

Оксана Крукевич, тел. (044) 287-82-17, державний
експерт експертної групи з питань розвитку інновацій

директорату науки та інновацій МОН;

Вікторія Гайдар, тел. (044) 287-82-16, державний
експерт експертної групи з питань інтеграції до 

Європейського дослідницького простору директорату 
науки та інновацій МОН;

Тетяна Шевцова, тел. (044) 287-82-39, головний
спеціаліст відділу міжнародного співробітництва

головного управління із реалізації політик у сфері науки 
та інновацій директорату науки та інновацій МОН.
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https://forms.gle/oX426kyie1iDNnoF6


Корисні покликання

• Інфодень «Horizon Europe Launch Day in Ukraine» про можливості
програм «Горизонт Європа» і «Євратом» (4:45:25)

• Вебінар 21.09.2021 від МОН

• Funding & tender opportunities portal
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https://drive.google.com/file/d/14SLnb_Rjd-E4OJCdDHLAr99qYjzoqZzU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14SLnb_Rjd-E4OJCdDHLAr99qYjzoqZzU/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108541,43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2021
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