МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ректор МНАУ_________ В.С. Шебанін
(введено в дію наказом № ____
від «06» червня 2016)

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу інноваційних проектів
«Фабрика стартап проектів МНАУ»

Положення розглянуто та ухвалено
на засіданні вченої ради МНАУ від
«29» березня 2016, протокол № 8

Миколаїв-2016

I.

Загальні положення

Внутрішньоуніверситетський конкурс інноваційних проектів

1.1.

«Фабрика стартап проектів МНАУ» (далі – Конкурс) проводиться з метою
стимулювання синергії між навчальними програмами підготовки студентів
Миколаївського національного аграрного університету (далі – Університет,
МНАУ), науково-дослідницькими роботами молодих науковців (далі –
науковці) та бізнес-інноваціями, активізації наукової роботи студентів,
науковців як найважливішого фактору формування фахівців нового типу,
залучення

студентів

до

участі

у

наукових

програмах,

проектній,

конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.
1.2.
-

Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх

здібностей;
-

стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

-

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для

різних галузей суспільного життя;
-

пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

-

активізація науково-дослідної роботи студентів, науковців;

-

виявлення лідерів підприємницької активності в інноваційній сфері

серед студентів, науковців;
-

формування компетенції в галузі управління проектами;

-

запровадження результатів науково-дослідних та конструкторських

розробок Університету у виробництво та ринок;
-

формування «портфелю» інтелектуальної власності Університету;

-

залучення додаткових фінансових ресурсів у науково-технічну сферу;

-

формування інноваційного іміджу Університету;

- формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах,
турнірах.

2.
2.1.

Організація конкурсу

Засновником Конкурсу являється Миколаївський національний

аграрний університет.
2.2.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, молоді науковці

Університету.
2.3.

На Конкурс приймаються:

- індивідуальний інноваційний проект (рішення, ідея);
- колективний інноваційний проект (рішення, ідея).
2.4.

Контроль за організацією, проведенням і дотриманням вимог

цього Положення та організаційно-методичне забезпечення Конкурсу
здійснює конкурсна комісія.
2.5.

Конкурсна комісія створюється за розпорядженням проректора з

наукової роботи, який її очолює.
2.6.

До складу конкурсної комісії входять: голова, секретар та члени

конкурсної комісії.
2.7.

Конкурсна комісія може залучати додатково фахівців, науковців

за умови якщо проект, направлений на Конкурс потребує фахового висновку.
2.8.

Для розгляду кожного стартап проекту призначаються не менше

двох експертів з числа науковців за фаховим напрямом.
3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурс оголошується за наказом ректора Університету.
3.2. Декани факультетів направляють до науково-дослідного відділу
стартап проекти студентів, науковців на реєстрацію.
3.3. Проекти, які пройшли реєстрацію направляються на розгляд
експертів і конкурсної комісії.
3.4. Конкурс проводиться в два етапи:

- перший етап Конкурсу – реєстрація НДВ заявки та інноваційних
проектів наданих факультетами; розгляд і реєстрація експертних висновків;
попереднє оцінювання проектів;
- другий етап Конкурсу – презентація інноваційних проектів
учасниками Конкурсу, визначення переможців.
3.5. До участі у Конкурсі допускаються студенти, молоді науковці. В
кожному інноваційному проекті повинен бути представлений його автор.
Кількість проектів та учасників від факультету не обмежується.
3.6. Автор індивідуального інноваційного проекту або керівник
(представник) колективного проекту представляє проект конкурсній комісії,
здійснює його демонстрацію.
3.7. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її
складу) з урахуванням експертного висновку та відкритого обговорення
проектів більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих
проектів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови
є вирішальним.
3.8. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами
МНАУ приймається конкурсною комісією після отримання всіх експертних
висновків, здійснення презентацій всіх допущених до Конкурсу проектів та
проведення голосування.
3.9. Секретар конкурсної комісії заповнює протоколи засідання
конкурсної комісії (додаток № 4 Положення).
3.10. Документація Конкурсу зберігається МНАУ протягом трьох років.
4. Вимоги до стартап проектів
4.1. На Конкурс приймаються проекти, які містять пропозиції з розробки
найбільш перспективної продукції, технології послуги для споживання,
запровадження на конкретному об’єкті виробництва, сфери послуг з

мінімальними витратами на їх технічне та технологічне переобладнення, що
не мають відзнак органів державної влади або інших відзнак.
4.2. Кожен із проектів повинен мати конкретний кінцевий результат:
- зразок продукції;
- технологію;
-

послуга, яка передбачає запровадження на конкретних об’єктах

виробничої, навчальної або соціальної сфери.
4.3.

Конкурсні стартап проекти оформлюються відповідно до таких

вимог:
- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5;
кегель 14; аркуш формату А4;
- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 10 сторінок без
урахування додатків;
- робота повинна мати назву; номінацію проекту; план; резюме, у якому
зазначають в тезісній формі: короткий опис проекту, ціль, переваги проекту,
результат, ринок та споживача, контактну особу;
- до конкурсної роботи додається заявка встановленого зразку, яка повинна
мати ціль стартап проекту. Ціль стартап проекту повинна бути сформована із
двох-трох речень;
- в якості ілюстраційного матеріалу до конкурсної документації бажано
надати малюнки,

креслення на аркушах формату не більш ніж А3 або А4,

макети, зразки, відео.
4.4. Вся документація проекту, що подається на Конкурс виконується
українською мовою.
4.5. Заявка на участь у конкурсі і відомості про автора (авторів),
керівника проекту подаються на окремому аркуші.

5. Критерії оцінки робіт

Критерії оцінки
Якість оформлення проекту
Результат експертного висновку
Науковість проекту
Ефективність ідеї
Подальша
можливість
запровадження
проекту (практична складова)
Разом

Можлива
кількість балів

Оцінка

0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-30

6. Відзначення переможців Конкурсу
6.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються наказом ректора Університету.
6.2. Університет в подальшому сприяє розвитку інноваційного стартап
проекту, про що укладається відповідна угода.
7. Прикінцеві положення
7.1. Положення вводиться в дію наказом ректора з дня його затвердження
вченою радою Університету.
7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом
ректора за рішенням вченої ради. У такому ж порядку Положення
скасовується.

Додатки:
- додаток № 1;
- додаток № 2;

