ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
30.05.2018

м. Київ

.

№.
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.

Про затвердження Положення про
гранти НАН України дослідницьким
лабораторіям/групам молодих вчених
НАН України для проведення
досліджень
за
пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки

З метою підтримки молодих науковців установ НАН України,
які мають вагомі наукові результати, виходячи з необхідності
підвищення ролі та виявлення перспективних майбутніх наукових
керівних кадрів, а також підтримки наукових досліджень, які спрямовані
на створення нових технологій, матеріалів, іншої наукоємної продукції,
Президія Національної академії наук України постановляє:
1. Затвердити Положення про гранти НАН України дослідницьким
лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення
досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
(далі – Положення) (додається).
2. Покласти

на

Комісію по роботі з науковою молоддю

НАН України оголошення та проведення конкурсу на отримання грантів
дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України
для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки
і техніки (далі – гранти) після надходження в НАН України відповідних
бюджетних коштів.
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3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Комісію
по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний
відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є. Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л. Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 30.05.2018 № 183

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам
молодих вчених НАН України для проведення досліджень
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Основні положення
1. Це положення встановлює порядок надання грантів НАН
України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН
України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки (далі – гранти), проведення конкурсу на їхнє
отримання, реалізації грантів та їх фінансування.
2. Гранти надаються з метою заохочення до активної діяльності в
наукових установах НАН України молодих вчених, які мають вагомі
наукові результати, підтверджені публікаціями в провідних вітчизняних
і закордонних фахових виданнях та досвід участі в міжнародних
проектах або тривалого стажування у провідних наукових центрах за
кордоном, а також запобігання від’їзду талановитої молоді за кордон та
створення умов для повернення в Україну молодих науковців, що
працюють за кордоном; виявлення перспективних майбутніх наукових
керівних кадрів; підтримки і розвитку співпраці молодих вчених НАН
України з зарубіжними партнерами шляхом надання можливості
стажування за кордоном та участі в міжнародних конференціях;
підтримки фундаментальних наукових досліджень, а також досліджень,
які спрямовано на створення нових технологій, матеріалів, іншої
наукоємної продукції.
3. Грант може отримати колектив молодих вчених, яких на момент
оголошення конкурсу визначено терміном «молодий вчений» відповідно
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Чисельність колективу молодих вчених-претендентів на
отримання гранту не може перевищувати п’яти осіб.
4. Гранти надаються на конкурсній основі. Щорічно розмір гранту
не може перевищувати 500 тис. грн. (дослідницька група) або 1 млн. грн.
(дослідницька лабораторія), якщо керівник проекту за грантом має
досвід роботи (стажування) у закордонних наукових центрах сумарним
терміном роботи (стажування) не менше 2-х років.
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Кошти гранту можуть включати витрати на проведення наукових
відряджень, придбання витратних матеріалів, реактивів. Накладні
витрати не можуть перевищувати 10% від розміру наданого гранту.
5. Строк проведення наукових досліджень за грантом – до двох
років.
6. Дослідницькі лабораторії/групи молодих вчених не є
структурними підрозділами наукових установ НАН України.
7. Призначення грантів здійснюється рішенням Президії НАН
України.
Порядок проведення конкурсу на отримання грантів
8. Рішення про проведення конкурсу на отримання грантів
(далі – конкурс) приймається Президією НАН України за поданням
Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія).
9. На підставі рішення Президії НАН України про проведення
конкурсу Комісія оприлюднює оголошення про умови проведення
чергового конкурсу. В оголошенні зазначаються кількість грантів,
терміни проведення конкурсу і подання матеріалів та інша необхідна
інформація.
10. Подання на участь у конкурсі від одного колективу молодих
вчених понад одного запиту, а також участь одного молодого вченого
у більше ніж одному колективі, що подає запит на участь у конкурсі,
не допускається. До складу колективу молодих учених можуть входити
співробітники різних наукових установ НАН України, а також
аспіранти.
11. Необхідними умовами участі у конкурсі є наявність:
– у керівника проекту наукового ступеня доктора філософії
(кандидата чи доктора наук);
– у складі колективу молодих учених не менше половини докторів
філософії (кандидатів чи докторів наук) у галузі науки, що відповідає
тематиці проекту;
– наукового доробку членів колективу за останні пʼять років
(публікації у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, що входять
до наукометричних баз даних);
– досвіду міжнародної співпраці.
12. Запит на фінансування гранту, підписаний директором
наукової установи НАН України, в якій працює керівник проекту,
подається до Комісії.
13. Вимоги щодо оформлення запиту на фінансування гранту
визначаються Комісією і доводяться до всіх наукових установ НАН
України при оголошенні конкурсу.
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14. Комісія перевіряє відповідність запитів вимогам щодо їх
оформлення, систематизує їх та передає для проведення експертизи й
конкурсного відбору до секцій НАН України.
До конкурсу не допускаються запити, надіслані з порушенням
термінів подання, форми подання та встановлених вимог щодо
оформлення запиту та інших матеріалів, що подаються.
15. Організація та проведення експертизи запитів, відбір кращих
з них покладається на конкурсні комісії, склад яких формується
секціями НАН України.
До складу конкурсних комісій мають бути залучені представники
відділень відповідної секції НАН України. До складу кожної конкурсної
комісії має входити представник Ради молодих вчених НАН України.
Відбір кращих запитів здійснюється за результатами їх наукової
експертизи. Конкурсні комісії визначають та затверджують вітчизняних
та закордонних експертів по кожному запиту та їх кількість у
співвідношенні 50/50.
16. Експерти готують висновки щодо доцільності фінансування
розглянутих ними запитів і передають їх до конкурсної комісії.
17. Матеріали, що надійшли від експертів, розглядаються
конкурсною комісією.
Конкурсна комісія обговорює кожен запит з урахуванням
висновків експертів і проводить відбір кращих запитів у межах виділеної
квоти. Протоколи роботи конкурсних комісій надаються до Комісії, яка
готує відповідне рішення щодо кращих запитів та подає на затвердження
до Президії НАН України. Матеріали роботи конкурсних комісій щодо
відбору кращих запитів зберігаються у Комісії.
18. За результатами аналізу та узагальнення проведеної роботи
щодо визначення кращих запитів Комісія має право направляти окремі
запити на додаткове рецензування та спільно з конкурсною комісією
повторно розглянути питання про доцільність включення таких запитів
до переліку переможців конкурсу.
Порядок реалізації грантів та їх фінансування
19. За підсумками проведеного конкурсу, за поданням Комісії,
Президія НАН України приймає відповідне рішення, яким
затверджується перелік проектів переможців конкурсу на отримання
грантів.
20. Фінансування грантів проводиться в міру надходження до
НАН України бюджетних коштів.
21. Наукова установа, що отримала фінансування за грантом, на
основі колективу молодих вчених, які стали переможцями конкурсу,
створює молодіжну дослідницьку лабораторію/групу, яка не є
структурним підрозділом наукової установи НАН України.
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22. Наукова установа НАН України несе відповідальність за
цільове використання фінансування за грантом:
22.1. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше
виконання гранту керівником проекту (звільнення з роботи,
довгострокове закордонне відрядження, відпустка по догляду за
дитиною тощо), відповідна наукова установа НАН України, до якої
надходять цільові кошти для фінансування проекту за грантом,
у 10-денний термін надсилає до Комісії:
– лист із зазначенням причин про зміну керівника проекту;
– копію відповідного наказу з кадрового питання.
22.2. Комісія готує проект рішення Президії НАН України про
зміну керівника проекту.
23. Наукова установа НАН України у кінці кожного року, в межах
терміну виконання проекту за грантом, на засіданні вченої ради
розглядає звіти по проектах та у встановлений Президією НАН України
термін подає до Комісії:
– у випадку закінчення терміну виконання проекту відповідне
рішення вченої ради наукової установи НАН України про виконання
проекту;
– у випадку продовження виконання проекту відповідне рішення
вченої ради наукової установи НАН України про завершення
проміжного етапу виконання проекту та пропозиції щодо подальшого
його виконання.
24. Комісія готує проект відповідного рішення Президії НАН
України про завершення виконання або про продовження фінансування
грантів.
25. Наукові установи НАН України, в яких виконуються проекти
за грантами, мають забезпечити цільове та у повному обсязі
використання коштів на фінансування зазначених проектів.

