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Критерії відбору   
 

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна 

заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох 

країнах. Після цього Змішана Комісія, яка збирається за ініціативою 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ і 

міжнародного розвитку, Міністерства національної освіти, вищої освіти та 

досліджень Франції, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою 

відбору для подальшого фінансування. 

 

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:  

- наукова цінність проекту; 

- взаємодоповнюваність дослідницьких груп; 

- перспективність співпраці. 

 

Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься. 

 

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. 

Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним 

проектом. 

Наукові колективи, які наразі отримують фінансування у рамках 

українсько-французького конкурсу, можуть подавати проектні заявки на 

спільний українсько-французький конкурс, але тільки за умови подання 

проектної пропозиції за новою темою дослідження.  

 

Інтелектуальна власність 
 

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, 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 рамках співробітництва, не відбулося 

незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 

 

Фінансування 
 

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. 

Рішення щодо продовження фінансування у наступному році приймається після 

розгляду звіту за попередній рік виконання проекту. 

Кошти, що виділяються двома країнами, призначаються для надання 

додаткової допомоги групам дослідників. Ця допомога виражається в 

забезпеченні мобільності вчених і стосується короткотермінових поїздок (до 

одного місяця). 

Країна, що направляє, сплачує транспортні витрати своїх вчених та 

медичне страхування на період їх перебування в країні партнера. Країна, що 

приймає, у відповідності до Програми «Дніпро», здійснює оплату витрат, 

пов’язаних з перебуванням у ній таким чином: 
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В Україні українська Сторона оплачує французьким вченим кошти 

на проживання та добові: 

- до 7 днів – 90 доларів США в українських гривнях на добу;  

- починаючи з 8-го дня – 80 доларів США в українських гривнях на 

добу. 

У Франції французька Сторона оплачує українським вченим кошти 

на проживання та добові: 

- у розрахунку 110 євро на добу. 

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс  

 

- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра 

освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви спільної 

програми, за конкурсом якої подаються документи; 

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською 

мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та 

на електронному носії); 

- лист від організації-співвиконавця спільного проекту від французької 

сторони на бланку установи-заявника;  

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою 

проекту – 1 прим.; 

- анотація проекту українською мовою за підписом керівника проекту –  

1 прим. 

 

Документи подаються у картонній папці на зав’язках. 

 

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше 

останнього дня конкурсу (за датою на поштовому штемпелі на конверті 

поштового відправлення – не пізніше 18 червня 2018 р.), а також зареєстровані 

у канцелярії:  

- у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія (Україна, 01601, 

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16); 

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці 

для листувань, яка розташована у холі Міністерства (Україна, 01601, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 16). 

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, 

розглядатись не будуть! 

 

 

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: 

www.mon.gov.ua (Наука → Міжнародні наукові проекти → Двосторонні 

наукові конкурси), інформацію для французьких партнерів можна 

переглянути за посиланням: http://www.campusfrance.org/dnipro . 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.campusfrance.org/dnipro
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Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто 

переконатися у тому, що їх французькі партнери подали відповідну заявку до 

Campus France. 

У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями 

робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з 

фінансуванням національної частини проекту поточного року. 

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою 

Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових 

звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти 

впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі 

перспективи від широкого впровадження наукових розробок. 

 

Відповідальні організації: 

З української сторони: 

Міністерство освіти і науки України 

Управління міжнародного 

співробітництва та європейської 

інтеграції  

 

Білоус Ірина Леонідівна 

 

Тел. : +38 044 287 82 50 

e-mail: bilous@mon.gov.ua 

 

 

 

З французької сторони: 

Посольство Французької Республіки в 

Україні 

 

 

 

Сільван РІГОЛЄ, Аташе з наукового та 

університетського співробітництва 

Посольства Франції в Україні 

Світлана Савищенко (асистент), 

Оксана ЛАНДО (асистент) 

телефон : + 38044 486 11 54 

електронна пошта: 

svitlana.savy@ifu.kiev.ua 

oksana.lando@ifu.kiev.ua  

 

mailto:bilous@mon.gov.ua

