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Оголошується конкурс 2016 року на отримання грантів CRDF
Global за програмою «Спільні наукові проекти»
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) оголошує
конкурс проектів для спільних груп українських і американських вчених, що
спеціалізуються на дослідженнях в аграрній сфері за напрямами:
• Сталий розвиток фермерства – менеджмент земельних і водних
ресурсів, який запобігає негативному впливу індустріальних факторів й
сприяє стійкості врожаїв до змін клімату, а також інших факторів впливу
оточуючого середовища (Національна академія наук України).
• Геномні технології в селекції культур – технології/обладнання, що
поліпшують рівень врожаїв та позитивно впливають на стабільність
оточуючого середовища фермерських господарств.
До участі в конкурсі приймаються виключно проекти фундаментальних і
прикладних некомерційних досліджень із зазначеної вище проблематики, які
стосуються всіх розділів природничих наук, а також інженерної галузі –
біології, хімії, наук про землю, техніки, математики, фізики – у їх
безпосередньому застосуванні в сільському господарстві. У подальшому ці
дослідження можуть бути комерціалізовані, але це не може бути їх головною
метою.
Мета конкурсу: підтримати якісні інноваційні міжнародні дослідження
спільних наукових груп із США та України в галузі агротехнологій; сприяти
налагодженню зв’язків у міжнародній науковій спільноті; встановити
стабільне партнерство між університетами з України та США.
Критерії та умови конкурсу:
Проекти мають бути подані від об’єднаної наукової групи вчених, що
працюють в українських і американських організаціях.
Проекти мають включати одного керівника проекту з України і одного із
США.
Вимоги до керівника проекту:
мати ступінь не нижче магістра або кандидата наук (або засвідчити
відповідний науковий досвід); мати принаймні п’ять наукових публікацій у
рецензованих наукових виданнях.
Керівник проекту несе відповідальність за виконання проекту в межах
своєї країни, координує діяльність виконавців проекту, а також інститутів,
що беруть участь у виконанні проекту.

Український керівник проекту і члени української групи повинні:
бути громадянами України і постійно мешкати в Україні; перебувати в
Україні більшу частину терміну виконання проекту; бути працівниками
однієї з українських організацій; приділяти весь робочий час виключно
цивільним дослідженням.
Грант обсягом до 90 тис. дол. США (45 тис. дол. для української групи і
45 тис. дол. для американської групи) надається для виконання проекту на
строк 1–2 роки.
Всі проекти мають бути подані через Електронну систему подачі
проектів (EPS) Головного офісу CRDF Global: http://g.ua/NvKn. Оригінал
проекту, а також усі необхідні документи в паперовому й електронному
форматі (на флеш-накопичувачі) також подаються до Українського офісу
CRDF Global.
Останній день подання проектів: 15 червня 2016 р.
Повний текст оголошення українською мовою доступний на сторінці
CRDF Global в Україні за посиланням: https://www.facebook.com/CRDFGlobal-в-Україні.
Докладна інформація про конкурс: http://www.crdfglobal.org/grants-andgrantees/current-funding-opportunities/2016/04/11/2016-u.s.-ukraine-agriculturalresearch-competition.
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