Розпочався конкурс українсько-австрійських наукових проєктів

Конкурс оголосили МОН України, Федеральне Міністерство науки,
досліджень і економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство
міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень.
У конкурсі можуть взяти участь будь-які науково-дослідних групи
закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.
Для участі в конкурсі потрібно подати:
 супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого
заступника Міністраосвіти і науки Полюховича Ю. Ю. (1 примірник).
У листі обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ
наукового керівника в межах конкурсу;
 заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та
англійською мовами (2 паперових примірники із підписами та
печатками обохсторін);
 заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена
заявка в форматі Word;
 лист-підтвердження від австрійського партнера (керівника проєкту), на
бланку установи-партнера (1 примірник);
 акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за
темою проєкту (1 примірник);
 анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом
керівника проєкту (1 примірник);
 CV українською та англійською мовами українського та австрійського
наукових керівників проєкту (по 1 примірнику).
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Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну папку.
Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені
відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.
Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України. Їх можна подати
двома способами:
 Надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті
поштового відправлення);
 передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка
розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.
Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька
заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за
одним проєктом.

















Етапи відбору
перевіркадокументів на відповідність вимогам;
передача заявок на наукову експертизу;
проведення експертиз паралельно в обох країнах;
розгляд результатів експертизи Спільною українсько-австрійською
Комісією;
затвердження Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що
отримають фінансування.
Критерії відбору
наукова відповідність;
наукова якість та інноваційний характер проєкту;
здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити
проєкт у життя;
можливість спільних досліджень і адекватність наукового методу;
досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток
міжнародного співробітництва;
якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
участь у проєкті молодих науковців та жінок-вчених;
можливості практичного використання результатів проєкту;
обґрунтування орієнтовної вартості проєкту.

Джерело: https://bitly.su/Ueu3S1

