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Угода про надання дослiдницьких стипендiй 

дnя niдтримки молодих украi'нських науковцiв у рамках Нiмецько'i nрогр
ами э бiологiчно'i беэnеки 

в Украi'нi 

Дану угоду укладено мiж 

Нiмецьким товариством мiжнародного сniвробiтництва (GIZ) ГмбХ 

в особi Аннепе Бремер (Керiвник проекту) 

(далi - «GIZ»), 

lнсти,утом мiкробiолоп'i Бундесверу 

в особi Полковника медичноi' служби, Приват-доцента, Др. Романа Вьольфеля (Керiвник 

lнституту) 

(далi - «IМБ») 

та 

Нацiональним науковим центром «lнститутом ексnериментальноi' клiнiчноi' ветеринарно"i 

медицини» 

в особi Проф. Др. Бориса Стегнiя (директор lнституту) 

(далi- ННЦ «IEKBM») 

1. Пiдстави та мета угоди 

Надання дослiдницьких стиnендiй через GIZ вiдбувае:ться в рамках Нiмецько"i nрограми э 

бiологiчноr беэnеки в Укра"iнi, яку сniльно реалiэують ННЦ «IЕКВМ», IМБ
 та GIZ за дорученням 

Мiнiстерства закордонних справ Нiмеччини. 

Стиnендi"i nовиннi надати молодим укра"iнським науковцям, вiдiбраним
 ННЦ «IEKBM» та IМБ, 

можливiсть реалiэувати дослiдницький проект з питань бiологiчно1 безnеки у рамках з
аэначеноI 

Програми. Фаховий супровiд цього проекту здiйснюють ННЦ «IEKBM» в Укра1нi та IМБ у Нiмеччин i. 

Умови та обов'язки i права стипендiатiв визначаються в окремих угодах мiж GIZ та стиnендiатами, 

за nогодженням з ННЦ «IEKBM». Yci витрати, понесенi вiдповiдно до цie:"i угоди, будуть сnлаченi з 

бюджету проекту Нiмецько"i програми з бiологiчно1 безnеки в Укра"iнi . 

11. Тривалiсть стиnендlально·i nрограми 

Дана Yro{JIJ дiе: з 01.01 .2021 до 31 .12.2021. Протягом зазначеного перiоду обранi стипендiати 

отримують щомiсячну стипендiю. 
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1. дослiдницькi проекти стипендiатiв отримують фаховий супровiд вiд Н
НЦ «IEKBM» в УкраJнi та 

/МБ У Нiмеччинi, якi надають стипендiатам належне обладнання, примiщення та матерiали 

для Ix дослiдницьких робiт. ННЦ «IEKBM>> та /МБ контролюють роботу та регулярну 

присутнiсть стипендiатiв. Обидва заклади забезпечують розумiння та дотримання 

стипендiатами Ix правил внутрiшнього розпорядку та мiжнародних норм
 або стандартiв 

бiологiчноI безпеки . Також мають застосовуватися тi вiйськовi правила безпеки, щ
о дiють у 

/МБ. 

/МБ за погодженням з ННЦ «IEKBM)) складае опис завдань та необхiдних результатiв для 

обраних стипендiатiв, яким мае вiдповiдати регулярний опи
с виконаних робiт. 

2. Протягом термiну дfi стипендiальноI програми GIZ регулярно контактуе з ННЦ «/ЕКВМ)) та IМБ 

стосовно оцiнювання стану виконання дослiдни
цьких робiт та досягнутих стипендiатами 

реэультатiв в рамках Ix дослiдницького проекту. В разi отримання позитивноI оцi
нки виплата 

щомiсячноI стипендfi продовжуеться. В разi нег
ативноi' оцiнки може бути прийняте рiшення 

про припинення виплати стипендfi. 

У разi припинення дослiдницькоi' дiяльностi 
або недотримання стипендiатом узгоджених 

правил, завдань та/або результатiв робiт необх
iдно негайно iнформувати GIZ. 

3. Протягом термiну дiI стипендiальноI програми
 GIZ виплачуе мiсячну стипендiю у роэмiрi 400 

евро (словами: чотириста евро) або 350 евро (словами : триста п'ятдесят евро). Ця сума 

щомiсячно перераховуеться на банкiвський 
рахунок стипендiата . Виплата цiei' суми може бути 

припинена в разi порушення встановлених правил або невиконання/незабезпечення 

стипендiатом узгоджених завдань та/або результ
атiв. 

4. В разi наукових вiдряджень та навчальни
х поiздок за кордон у зв'язку з реалiэац

iею 

дослiдницького проекту стипендiати додатко
во до стипендi'i отримують вiд GIZ або /МБ 

вiдшкодування дорожнiх витрат та витрат
 на проживання за рахунок коштiв Нiмець

коi' 

програми з бiобезпеки в Украiнi. Натомiсть, дор
ожнi витрати та добове утримання в межах 

Украi'ни оплачуються за рахунок мiсячноi' стипенд
ii'. 

IV. Загальнi положення 

1. Будь-якi змiни до дано'i Угоди зазначаються у пис
ьмовiй формi. 

2. В разi порушення умов дано'i Угоди однiею зi С
торiн приймаються заходи для ухвалення 

обопiльно прийнятного рiшення . В разi особливо серйозного порушення yci Сторони можуть 

розiрвати дану Угоду, сповiстивши про це рiшення
 iншi Сторони за три днi до дати роэiрвання 

Угоди. 

V. Набрання чинностi, примiрники 

Ця Угода набирае чинностi у день П пiдписання Сторонами. Угода укладаеться у трьох 

оригiнальних примiрниках (нiмецькою та укра'iнськ
ою мовами вiдповiдно). При цьому, тексти 

Угоди обома мовами мають однакову юридичну силу
. 

Дата: 
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