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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Дане Положення розроблено для

активізації інноваційної

діяльності молоді у місті Одеса та з метою підтримки інноваційних проектів
молодих учених, аспірантів, студентів й школярів старших класів (надалі –
Учасники),

через

проведення

заходів

щодо

реєстрації,

відбору,

супроводження та презентації комітету журі готових проектів з подальшим
заохоченням виконавців обраних робіт (надалі – Конкурс).
1.2

Усі

організаційні

дії

з

проведення

Конкурсу

проводять

Організатори – Одеський національний політехнічний університет, Одеська
міська рада, Ізраїльський культурний центр в Одесі при Посольстві Держави
Ізраїль в Україні. Відповідальним за проведення Конкурсу є Одеський
національний політехнічний університет (ОНПУ).
1.3

Для

підготовки

та

проведення

Конкурсу

створюється

Організаційний комітет.
1.4 Конкурс є формою підтримки досліджень й розробок, що містять
інноваційний потенціал і перспективу впровадження в різних галузях. На
Конкурс приймаються проекти, що носять інноваційний характер, та мають
за свою кінцеву мету створення новітніх та конкурентноздатних винаходів у
різних галузях, таких як:
– екологія та захист оточуючого середовища;
– енергозбереження та енергоефективність;
– освіта, культура та мистецтво;
– управління та адміністрування;
– інформаційні технології, електроніка та телекомунікації;
– механічна та електрична інженерія;
– автоматизація та приладобудування, виробництво та технології;
– хімічна та біоінженерія;
– архітектура та будівництво;
– аграрні науки та ветеринарна медицина;
– медицина та охорона здоров’я;
– військові науки та цивільна безпека;
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– транспорт та сфера обслуговування;
– соціальний захист населення, в т.ч. облаштування безбар'єрного
середовища для осіб з особливими потребами.
1.5

Дане

Положення

визначає

порядок

організації

Конкурсу,

експертного оцінювання інноваційних проектів та процедури ухвалення
переможців Конкурсу у кожній галузі.
1.6 На Конкурс приймаються проекти двох рівнів завершеності: рівень
інноваційної ідеї та рівень практичної реалізації.
1.7 Конкурс проводиться окремо за кожним типом поданих проектів у
два етапи: відбірковий та заключний.
1.8

З

метою

належної

організації

та

проведення

Конкурсу

Організаційний комітет розробляє та затверджує такі документи:
 форму заявки на участь у Конкурсі;
 регламент проведення Конкурсу;
 систему оцінювання проектів (окремо за кожним рівнем
завершеності);
 склад журі Конкурсу за кожною галуззю;
 положення про матеріальне заохочення Учасників Конкурсу;
 кошторис проведення Конкурсу.
1.9 Усі матеріальні витрати згідно з кошторисом покриваються за
рахунок спонсорських коштів (докладніше див. Розділ 7).
2. МЕТА КОНКУРСУ
Метою Конкурсу є:
2.1 Стимулювання творчої діяльності молодих учених, аспірантів,
студентів, школярів старших класів та надання допомоги в їхньому
професійному становленні;
2.2 Виявлення і реалізація перспективних інноваційних проектів;
2.3 Формування інноваційної орієнтації в науково-дослідній діяльності
молоді;
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2.4 Узагальнення результатів досліджень молодих фахівців за
пріоритетними напрямами наук для подальшого використання таких
розробок в науковій та учбовій роботі університету;
2.5 Підтримка ініціативи з впровадження результатів наукових
досліджень;
2.6 Сприяння молоді у оволодінні навичками комерціалізації науковопрактичних результатів досліджень.
3. УМОВИ КОНКУРСУ
3.1 Усім особам, що беруть участь у Конкурсі на момент подання
заявки повинно виповнитися не більше 29 повних років.
3.2. Окремі особи для участі в Конкурсі за бажанням можуть
об’єднуватись у команди максимальною кількістю до п’яти осіб. У цьому
випадку команда вважається одним учасником.
3.3

Для

участі

у

Конкурсі

інноваційних

проектів

Учасники

заповнюють електронну заявку на офіційному сайті конкурсу за наступною
адресою: www.opu.in.ua/registratsiya
3.4 Відправляючи заявку на Конкурс, Учасник гарантує, що він:
 згоден з умовами участі у Конкурсі;
 не претендує на конфіденційність представлених у заявці
матеріалів.
3.5 Кожен Учасник у рамках Конкурсу може подати не більше однієї
заявки.
3.6 Основні критерії відбору заявок:
 новизна ідеї;
 важливість, актуальність та затребуваність результатів;
 досяжність поставлених цілей;
 економічна обґрунтованість розробок;
 перспективність впровадження проекту.
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3.7 Заявки, що не відповідають умовам участі в Конкурсі або надійшли
на Конкурс після зазначеної в регламенті кінцевої дати реєстрації, не
розглядаються.
4. ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ
4.1 Усі інноваційні ідеї та проекти, подані на Конкурс, захищені згідно
чинного законодавства України та визнаними українським законодавством
міжнародними правовими актами щодо авторських прав.
4.2 Матеріали заявки не повинні містити відомостей, що становлять
державну таємницю, а також конфіденційної інформації службового
характеру.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
5.1 Загальне керівництво організації та проведення Конкурсу виконує
голова Організаційного комітету.
5.2

Відбірковий етап Конкурсу проводиться Організаційним

комітетом, який виконує первинну перевірку проектів щодо можливості їх
подальшої участі у Конкурсі та відповідність конкурсним вимогам й
напрямам.
5.3 Учасники проектів, що пройшли відбірковий етап, запрошуються
на Інформаційні Дні Конкурсу (дати визначаються регламентом), в рамках
яких проводиться тренінг для Учасників, після чого вони отримують час на
доопрацювання проекту. Під час доопрацювання проекту Учасники мають
можливість звертатися за будь-якою підтримкою та консультаціями до
Організаційного комітету.
5.4 Фінальну проектну документацію, згідно до вимог заключного
етапу, Учасники подають у строки, визначені регламентом.
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6. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ КОНКУРСУ
6.1 Експертизу проектів здійснює експертна комісія, яка формується
Організаційним комітетом та затверджується Вченою радою ОНПУ.
6.2 За кожною номінацією Конкурсу створюється окрема експертна
група з осіб, які є фахівцями або мають досвід впровадження проектів у
відповідній галузі.
6.3 Експертами також можуть бути представники спонсорів, галузь
діяльності яких відповідає галузі проекту.
6.4 Члени експертних груп:
 заслуховують презентації Учасників заключного етапу Конкурсу і
ставлять питання за темою презентації;
 оцінюють проекти заключного етапу;
 вивчають

фінальну

проектну

документацію,

та

роблять

експертний висновок щодо кожного проекту.
6.5 На підставі висновків щодо проектів експертна комісія визначає
переможців

Конкурсу

згідно

окремих

наукових

напрямів.

Рішення

експертної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.3 Організатор Конкурсу забезпечує інформування про результати
Конкурсу й нагородження Учасників та Переможців конкурсу.
7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1 Конкурс проводиться за фінансової підтримки спонсорів Конкурсу.
7.2 Спонсорами Конкурсу можуть бути державні структури України та
інших країн, організації і приватні особи, які підтримують цілі й завдання
Конкурсу та беруть участь у його фінансуванні, організації та проведенні, а
також у поширенні інформації про Конкурс.
7.3 Спонсори можуть надавати підтримку у грошовій формі й у
вигляді безготівкових внесків, забезпечувати необхідним обладнанням,
приміщенням та призами для винагороди Учасників, а також сприяти
інформаційній підтримці Конкурсу у вигляді рекламних акцій.
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