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Закладам вищої освіти та
науковим установам
Деякі роз’яснення стосовно
подачі документів на конкурс
Станом на 07.12.2020 року до Міністерства надійшли матеріали для участі
у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок орієнтовно від
третини закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери
управління Міністерства.
Звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання вимог наказу
Міністерства освіти і науки України від 03.11.2020 № 1362 «Про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» (далі - Наказ), а
саме:
щодо сукупної вартості робіт, яка на рік не може перевищувати зазначені у
наказі 150% від обсягу коштів, що вивільняється (абзац третій підпункту 4
пункту 2 Наказу). Заклади вищої освіти та наукові установи, які подали проекти
з недотриманням цієї норми Наказу, до II етапу конкурсу допускатися не будуть;
щодо можливого збільшення максимальної вартості проєкта, визначеної на
рівні 1 500 тис. грн на рік, на обсяг до 50 % для проектів прикладних досліджень
і розробок, які виконуються в інтересах національної безпеки і оборони держави
(абзац п'ятий підпункту 4 пункту 2 Наказу), про що закладом вищої освіти або
науковою установою має бути надано відповідне обґрунтування. Звертаємо
увагу, що практична значимість таких проектів має бути підтверджена виключно
одним з органів державної влади (Верховна Рада України, Президент України,
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади, Верховний Суд України, Конституційний Суд України).
Просимо прискорити подання матеріалів для участі у конкурсному відборі
з урахуванням інформації, зазначеної вище, та до 09.12.2020 року привести вже
надані вами документи у відповідність до Наказу.
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