
СТАРТУВАВ КОНКУРС 
УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ 

НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-
2022 РОКИ – ЗАЯВКИ 

ПРИЙМАЮТЬ ДО 27 КВІТНЯ  

 

Почався конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних 

проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили сьогодні, 2 березня 2020 року, 

МОН України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки 

Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва 

в галузі освіти та досліджень. 

Проєкти приймають до 27 квітня 2020 року. Подати їх можна за всіма 

науковими дисциплінами та тематичними напрямами. 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої 

освіти, наукових установ та підприємств обох країн. 

Подання заявки 

Для участі в конкурсі потрібно подати: 

• супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого заступника 

Міністра освіти 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 обох сторін); 

• заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена заявка в 

форматі Word; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/novini/anketa-konkurs-avstriya-2021-2022.docx
https://forms.gle/inZTHExu8YiyUCHq7
https://forms.gle/inZTHExu8YiyUCHq7,
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e5/d1f/e2c/5e5d1fe2ceb83142335418.png


• 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). 

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 

• перевірка документів 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. 

 

Фінансування 

Фінансування виділяється на 2 роки – на кожен рік окремо. З виконавцями 

щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про 

продовження фінансування наступного року приймається після розгляду 

звіту за попередній рік роботи. 

Для короткотривалого перебування в Австрії (до 14 діб) в межах 

затверджених проєктів австрійська сторона сплачує українським дослідникам 

100 євро на добу (проживання та добові). Для довготривалого перебування 

(від 15 діб до 3 місяців максимум) – 1500 євро на місяць. Українська сторона 

оплачує українським дослідникам проїзд Україна-Австрія-Україна та 

медичне страхування. 

Для запрошених австрійських вчених українська сторона бере на себе 

витрати, пов'язані з їхнім перебуванням в Україні. 

Інтелектуальна власність 

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проєктів, мають вжити усіх 

необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових 

цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна 

увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося 

незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 

 

Контакти 

З української сторони: 

Міністерство освіти і науки України 

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного 

управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки 

та інновацій 

Олена Савіна 

Адреса: Київ, 01601, бул. Т.Шевченка, 16 

Тел. (044) 287 82 35 

Електронна пошта: 

a_savina@mon.gov.ua 

Сайт 

З австрійської сторони: 

OeAD GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and 

Research) 

ICM – Centre for International Cooperation & Mobility 

Mrs. Monika Wiederseder-Staltner 

Ebendorferstraße 7 

http://www.mon.gov.ua/


A-1010 Vienna 

Tel. +43 (0)1/53408-445 

Email: wtz@oead.at 

Website 

Нагадуємо, що в травні українські винахідники зможуть представити кращі 

проєкти та позмагатися за їхню підтримку – відкрито реєстрацію на 

«Innovation Fest».  

 

http://www.oead.at/wtz
https://mon.gov.ua/ua/news/u-travni-ukrayinski-vinahidniki-zmozhut-predstaviti-krashi-proyekti-ta-pozmagatisya-za-yihnyu-pidtrimku-vidkrito-reyestraciyu-na-innovation-fest

