
КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2020 рр. 
 

Відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій від 17 грудня 1992 року 

та Протоколу Одинадцятого засідання Міжурядової Українсько-Білоруської 

комісії зі співробітництва в галузі науки і технологій від 18 вересня 2018 року 

Міністерство освіти і науки України і Державний комітет з науки і технологій 

Республіки Білорусь оголошують конкурс спільних українсько-білоруських 

науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр.  

Мета конкурсу:  

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного 

науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн. 

Пріоритетні напрями: 

- нові матеріали та нанотехнології; 

- лазерні технології; 

- оптоелектроніка; 

- медицина і фармація; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

- сільське господарство та продовольство; 

- енергозберігаючі технології; 

- технології машинобудування і будівництва доріг; 

- біотехнології; 

- раціональне природокористування, ресурсозбереження та захист від 

надзвичайних ситуацій; 

- хімічні технології та інші; 

- проблеми спільної історичної та культурної спадщини. 
 

Конкурс відкрито з 1 жовтня по 3 грудня 2018 року 
 

Критерії відбору: 

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам до комплектності 

пакету документів, кожна заявка передається для наукової експертизи, що 

проводиться паралельно в Україні та Республіці Білорусь. Після цього 

Українсько-Білоруська комісія зі співробітництва в галузі науки і технологій 

проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання 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. 



Фінансування: 

Сторони здійснюють фінансування спільних українсько-білоруських 

проектів (включаючи заробітну плату науково-виробничого персоналу) 

відповідно до чинного законодавства кожної сторони. 

Кожна сторона фінансує витрати, пов’язані з перебуванням своїх вчених 

у країні-партнері, а саме: транспортні витрати, витрати на проживання та 

добові, витрати на медичне страхування. 

Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль. 

Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після 

розгляду наукового та фінансового звітів про виконання проекту за перший рік. 

Звіти подаються виконавцями щорічно. У наукових звітах мають бути викладені 

результати досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, 

а також можливі перспективи впровадження наукових розробок. 

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ ЗНАХОДИТЬСЯ У ПРИКРІПЛЕНИХ 

ФАЙЛАХ. 


