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Мета гранту – надати підтримку невеликій групі з двох-чотирьох головних 

дослідників для спільного вирішення амбітних дослідницьких проблем, які не 

можуть бути вирішені окремими головними дослідниками та їхніми 

командами, які працюють самостійно.  

Синергетичні проекти мають сприяти значному прогресу на стиках знань, що 

випливає, наприклад, із перехресного вдосконалення різних наукових галузей, 

нових продуктивних напрямків досліджень або використання нових методів 

та підходів, включаючи нетрадиційні підходи та дослідження, що поєднують 

в собі різні дисципліни. Дослідження, що фінансуються синергетичними 

грантами потенційно мають стати еталоном у глобальному масштабі. 

Головні дослідники у такому проекті повинні продемонструвати новаторський 

характер, амбіційність та доцільність своєї наукової пропозиції. Головні 

дослідники також повинні продемонструвати, що їх група може успішно 

поєднати наукові елементи, необхідні для вирішення проблеми 

запропонованого дослідження відповідного масштабу та складності. 

Один із головних дослідників має бути призначений відповідальним головним 

дослідником у проекті. Загальний склад дослідників, що залучаються до 

проекту в межах синергетичного гранту може включати від двох до чотирьох 

головних дослідників, які мають конкурентоспроможний досвід та, за 

необхідності, їх команд. Кожен головний дослідник повинен представити 

історію ранніх наукових досягнень, або 10-річний звіт про наукові досягнення.  

Групи, що працюватимуть в рамках синергетичного гранту, мають 

продемонструвати, що вони можуть успішно поєднати такі елементи як 

навички, знання, досвід, компетенції, дисципліни, методи, підходи, команди, 

доступ до інфраструктури, які необхідні для вирішення проблем дослідження 



окресленого ними масштабу та складності. Очікується, що заявники опишуть 

внесок кожного головного дослідника, їхньої команди та ресурсів у 

досягнення запропонованих цілей. 

Для подання необхідні: 

• Всі необхідні форми  

• Пропозиція дослідження: 15 сторінок без урахування бібліографії 

• Розширена анотація : 5 сторінок без урахування бібліографії 

• Резюме: не більше 2 сторінок від кожного головного дослідника 

• Обґрунтування витрат  

• Історія публікацій, конференцій, і т.п.: 2 сторінки від кожного головного 

дослідника 

• Секція  «Зобов’язання щодо ресурсів та  робочого часу»: детально 

розписана  для кожного головного дослідника 

• Заяви від приймаючої сторони (сторін) (у випадку якщо головні 

дослідники, приймаються різними установами, мають бути відповідні 

заяви від всіх установ на весь період дії гранту) 

Самооцінка з питань етики (якщо необхідна) та супровідна документація. 


