
Умови конкурсу 

наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на виконання завдань 

комплексної цільової програми НАН України 

«Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і 

науково-прикладних застосувань» у 2018 р. 

 
1. В конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями яких є установи НАН 

України. Установи, що не підпорядковані НАН України, можуть бути тільки 

співвиконавцями проекту. 

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання 

завдань Програми. Перелік конкурсних завдань і технічні вимоги до відповідних 

проектів наведені в додатку 1 до умов конкурсу. 

3. Проект має бути спрямованим на виконання одного (його частини) або декількох 

завдань (їх частин) із переліку конкурсних завдань. 

4. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту. Для виконавців і 

відповідальних виконавців кількість проектів, в яких вони беруть участь, 

обмежується двома проектами. 

5. Фінансування проекту визначається замовником програми (НАН України) лише на 

поточний рік. 

6. Для участі в конкурсі виконавець в зазначений в оголошенні термін має подати 

запит на виконання проекту, оформлений відповідно до форми запиту, затвердженої 

Постановою Президії НАН України № 236 від 07.10.2015 та наведеному у додатку 

2. Запити, що не відповідають цим вимогам, не розглядаються. 

7. В запиті (пункт 15.6) має бути зазначено доступність  кластера  за  попередній  

рік  (проходження  тестів),  кількість  грід завдань,  які  були  виконані  в  

попередніх  проектах  і  зафіксовані  в  існуючих системах обліку використання 

грід-ресурсів. 

8. Заповнена форма запиту подається в координаційну робочу групу Програми НАН 

України в електронному вигляді за адресою grid@nas.gov.ua, в темі листа потрібно 

вказати «grid-konkurs-NASU-2018» та паперовому (2 примірника, за адресою: 

03143, Київ, вул. Метрологічна 14 б, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. 

Боголюбова НАН України, координаційна робоча група Програми з грід-

технологій НАН України. 

9 .  Дата подання запиту визначається за датою відправлення паперової форми (за 

поштовим штемпелем), або датою реєстрації запиту в канцелярії Інституту 

теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.  

1 0 .  В першу чергу будуть підтримані проекти, спрямовані на оновлення та вдосконалення 

інфраструктури та відповідних сервісів УНГ, зокрема кластерів, робота яких важлива 

для забезпечення діяльності УНГ  та виконання міжнародних зобов’язань, а також 

проекті, спрямовані на розвиток міжнародного співробітництва, що потребує 

використання грід-обчислень.  

11. Координаційна робоча група Програми може запропонувати учасникам конкурсу 

об’єднати близькі за змістом проекти в один спільний проект. 

12. Переможці конкурсу підписують угоду з НАН України про умови виконання і 

фінансування проекту. 

13. Запити на проекти не повертаються.  
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