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Про проведення першого етапу конкурсного
вiдбору проектiв науково-дослiдних робiт
на 2020 рiк

З метою вiдбору проектiв фундаментальних i прикладних дослiджень та
науково-технiчних (експериментальних) розробок, що мають високий науковий i
науково-технiчний рiвень, забезпечують ефективне використання коштiв державного
бюджету на 2020 рiк i спрямованих на отримання конкретних наукових i науковопрактичних результатiв, к-онкурентоспроможних на свiтовому ринку, реалiзацiя яких
забезпечить подальший науково-технологiчний розвиток Укра.і.ни та на виконання
наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 24.09.2019 р. № 1234

нАкАзую:
1. Оголосити з 27.09.2019 р. у НацiОнальному унiверситетi бiОресурсiв i

природокористування Укра.і.ни перший етап конкурсного вiдбору проектiв наукових
дослiджень i розробок на 2020 рiк.
2. За пiдготовки проектiв необхiдно врахувати:
-мiнiмальна вартiсть робiт на рiк ма€ становити 300 тис. грн, максимальна
ваf>тiсть - 1500 тис. грн;

- загальний термiн виконання фундаментальних i прикладних дослiджень не
повинен перевищувати 36 мiсяцiв, науково-технiчних (експериментальних) розробок
-24 мiсяцi.

- до участi у конкурсi не допускаються проекти, в яких зазначений тип науково.і.

роботи не вiдповiда€ його змiсту та результатам, мета i завдання проекту мають суто
методичну спрямованiсть, вiдсутнiй або необгрунтований розрахунок вартостi
дослiдження або розробки.
3. директорам науково-дослiдних iнститутiв/заступникам деканiв факультетiв з
науково.і.роботи:
- здiйснити вiдбiр проектiв у науково-дослiдних iнститутах/факультетах згiдно

з «Положенням про проведення конкурсного вiдбору проевтiв науково-дослiдних
робiт у Нацiональному унiверситетi бiоресурсiв i природокористування Укра.і.ни» та
подати до науково-органiзацiйного вiддiлу НдЧ зведений перелiк проектiв i витяги 3
протоколiв науково-технiчно.і./науково.і. ради наукового структурного пiдроздiлу;
- за вiдбору надавати перевагу проектам, якi мають особливо важливе значення
для пiдвищення обороноздатностi та нацiонально.і. безпеки держави, згiдно з

напрямами

критичних

технологiй,

затвердженими

розпорядженням

Кабiнету

Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 30.08.2017 р. № 600 «деякi питання розвитку критичних
технологiй у сферi виробництва озбро€ння та вiйськово.і. технiки», а також мають

прикладнi результати подвiйного використання, конкурентоспроможнi на свiтовому
ринку.
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4. Керiвникам проектiв:
-заресструватися в €динiй iнформацiйнiй системi «Наука в унiверситетах»
МОН Укра.і.ни на сайтi за посиланням httDS://kis.гit.ог2.uа, отримати дозвiл науковоорганiзацiйного вiддiлу НдЧ на введення ЬОекту НдР та ввести проект у систему;
-до 21.10.2019 р. подати до науково-органiзацiйного вiддiлу роздрукованi iз

системи 2 примiрники щtоекту НдР.
5. Координацiйнiй радi з питань науково-технiчно.і. дiяльностi до 22.10.2019 р.

разом i3 залученними провiдними вченими здiйснити експертизу проектiв, якi
пропонуються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету у 2020 роцi.
6. Науково-дослiднiй частинi подати:
-до 23.10.2019 р. на затвердження Вченою радою НУБiП Укра1.ни перелiк

проектiв, рекомендованих до виконання у 2020 роцi за результатами першого етапу
конкурсного вiдбору ;
-до 12.11.2020 р. до директорату науки Мiнiстерства освiти i науки Украi.ни

пкроекти НдР, рекомендованi до виконання у 2020 роцi, для участi у другому етапi
конкурсного
вiдборуЩ
прое№iв
наукових
дослiджень
і
розробок
на 2020 рiк.

7. КОнтроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

ректор

