Вимоги до заявок на науково-дослідні гранти

Перед поданням заявки, будь ласка, детально ознайомтеся з вимогами; вони містять
важливу інформацію про те, хто може подаватися, а також про кінцевий термін подачі
заявок тощо.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Головною метою науково-дослідних грантів КІУСу є сприяння і підтримка досліджень на
українсько-канадську або українську тематику у галузі гуманітарних і соціальних наук. При
поданні, будь ласка, зазначте мету запропонованого дослідження.
Метою науково-дослідних грантів КІУСу є підтримка незалежних досліджень, ініційованих
та виконаних індивідуально або у співпраці. Гранти призначаються передусім на потреби
вчених-фахівців, які працюють при університетах або інших вищих навчальних закладах,
або є незалежними дослідниками. Гранти не розраховані на дослідження, які є вимогою
отримання дипломів чи є частиною навчальних програм дисциплін. Науково-дослідні
гранти не надаються з метою підтримки публікацій і не спрямовані на відшкодування
видавничих витрат.

ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИСЯ
Подаватися на дослідницькі дотації можуть наукові співробітники університетів або інших
вищих навчальних закладів Канади, України або іншої країни, а також незалежні науковці.

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
Заявку на грант подаває науковець, який ініціював проект і є відповідальним за його
виконання.
Для точної і об’єктивної оцінки, пошукувач подає обґрунтування запропонованого
дослідницького проекту, де докладно описує план його виконання, та представляє огляд
літератури на обрану тему.
Пошукувач також подає документ, у якому зазначає тривалість проекту і кошторис усіх
витрат. Гранти, як правило, надаються на один рiк, тoму у поданні необхідно зазначити,
що і як саме сплановано виконати впродовж цього рoку i як це сприятиме досягненню
загальної мети запропонованого проекту. Якщо проект, на грант для якого пошукувач
подається, є частиною якогось більшого або поточного проекту, пошукувач детально
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описує увесь проект. Пошукувач також мусить проінформувати КІУС про всі інші джерела
фінансування, на які він подався чи/та отримав для проведення запропонованого
дослідження.

РЕЧЕНЕЦЬ
Кінцевий термін подачі заявок – 1 березня 2018.

БЮДЖЕТ
Грант покриває:
а. проїзд до місця розташування бібліотеки чи арxіву;
б. проживання під час проведення досліджень;
в. поточні витрати на перебування у місці проведення дослідження;
г. копіювання архівних першоджерел на інших дослідницьких матеріалів;
ґ. витрати на польові дослідження та проведення інтерв’ю;
д. витрати на проведення анкетувань та опитувань, результати яких будуть оприлюднені.

Грант не покриває:
а. стипендію, зарплату чи гонорар;
б. накладні витрати університету;
в. витрати на участь у конференції;
г. подорожні витрати родичів дослідника, за винятком, якщо вони є членами дослідної
групи;
ґ. довідники та матеріали для особистої чи кафедральної бібліотеки та інші навчальні
матеріали;
д. офісне обладнання (комп’ютери, копіювальні машини, факс-машини тощо)
е. оформлення паспортів;
є. оплата банківських послуг та обмін валют;
ж. витрати на догляд за дітьми;
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з. витрати на прокат чи утримання приватних автомашин;
и. витрати, здійснені перед отриманням гранту;
і. витрати на проживання, які не пов’язані з роботою над проектом.*
* У бюджеті подання можна зазначити витрати на проживання під час поїздок, як-то
витрати на житло, їжу та особисті потреби.

ОЦІНКА
Оцінка заявок відбувається на основі системи балів, нарахування яких залежить від
багатьох чинників. До чинників належать: концептуалізація проблеми, актуальність теми
та ефективність плану її дослідження, новизна, науковий доробок дослідника та його
зв’язок з проблематикою запропонованого дослідження, рекомендаційні листи та бюджет
проекту. Суму гранту буде визначено згідно з бюджетом та у порівнянні з іншими
поданими проектами.

ВИМОГИ ДО СТИПЕНДІАТІВ
Стипендіати зобов’язуються дотримуватися умов, передбачених грантом, а також
загальних правил та положень, окреслених у цьому документі. У разі порушення правил,
КІУС має право скасувати грант, про що буде повідомлено заздалегідь.
Загальний звіт та детальнa відомість з витратами (фінансовий звіт) разом з копіями чеків
мають бути поданими до КІУСу упродовж шести місяців від закінчення терміну дії гранту.
Грант буде надано тільки після отримання підписаної угоди, у якій зазначено, що
стипендіат розуміє і погоджується дотримуватися умов гранту. У випадку не дотримання
умов гранту, КІУС може розірвати угоду і зобов’язати стипендіата повернути отримані
кошти.

ВИПЛАТА
Гранти, як правило, виплачуються безпосередньо стипендіату у вересні місяці. Науководослідні гранти не покривають витрати, здійснені перед датою офіційного анонсування
гранту.

ЗВІТИ, РУКОРПИСИ ТА РЕЗУЛЬНАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Детальний фінансовий звіт має бути подано до КІУСу упродовж не пізніше, як шести
місяців від закінчення терміну дії гранту. Оригінальні чеки (основних витрат), чи їх копії
мають подаватися разом зі звітом

ЗВІТ ПРО ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ І РУКОПИСИ/РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
До кінцевого фінансового звіту треба додати звіт про дослідницьку діяльність. Звіт має
окреслювати досягнені результати дослідження і коротко пояснювати причини, з яких певні
завдання не було виконано, якщо такі є. Також, повний звіт про результати дослідження
має бути поданий до КІУСу після його завершення.

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ
У випадку виникнення непорозумінь, КІУС зберігає за собою право трактувати вимоги,
окреслені у цьому документі, та інші умови надання гранту на свій розсуд. Усі питання
стосовно науково-дослідних грантів просимо надсилати на адресу ciusappl@ualberta.ca
КІУС усіляко підтримує і настійно рекомендує усім стипендіатам подавати результати
досліджень дo друку у CIUS Press (якщо це книга), або до інтернет збірника East/West:
Journal of Ukrainian Studies.
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