Пропозиції
Комітету з формування проектів у ракетно-космічній сфері
Асоціації «Космос»
Шановні учасники Асоціації!
Комітет з формування проектів у ракетно-космічній сфері Асоціації
«Космос» надає для ознайомлення Порядок підтримки спільних проектів
учасників Асоціації «КОСМОС», який затверджено Радою Асоціації
«Космос» 21.02.2019 р.
У разі зацікавленості просимо надавати секретареві нашого
Комітету запити на підтримку ваших проектів, оформлені згідно
Додатку 1.
Після попереднього розгляду запиту, Комітет запропонує підготувати та
надати Опис проекту, оформлений згідно Додатку 2.
З повагою,
Васильєв Вадим Валерійович – координатор комітету, директор Асоціації
«Космос»;
Яцков Сергій Васильович – секретар комітету,
адреса для листування: serg.yatskov@gmail.com, телефон: 066-331-25-41.
Комітет проводить свої засідання за адресою:
м. Київ, вул. Алмазова 18/7, оф. 310.

Затверджено Радою Асоціації «Космос» 21.02.2019 р.

Порядок підтримки спільних проектів
учасників Асоціації «КОСМОС»
1. Загальні положення
1.1. Метою цього Порядку є організація підтримки, та комерціалізації
спільних проектів учасників Асоціації в сфері космічної діяльності.
1.2. Створювана система підтримки спрямована на розвиток технологічного
потенціалу підприємств, розширення вітчизняної та міжнародної кооперації,
стимулювання інновацій, впровадження проривних ідей та технологій,
формування внутрішнього ринку космічних послуг.
1.3. Порядок визначає вимоги до проектів, процедуру їх розгляду, надання
інформаційної, консультаційної, іміджевої та інших видів підтримки,
запровадження заходів щодо комерціалізації.
1.4. Для організації підтримки Асоціація взаємодіє з вітчизняними та
міжнародними інституціями, платформами та ініціативами, які сприяють
технологічному розвитку, та передбачають розвиток державно-приватного
партнерства.
1.5. Асоціація не матиме жодних прав власності (в т.ч. інтелектуальної) на
продукцію, що створюється в межах проектів і діє виключно в інтересах
учасників.

2. Вимоги до проектів
2.1. Розгляду підлягають проекти створення продуктів та послуг у різних
напрямах космічної діяльності (розроблення та виробництва космічної техніки і
наземних засобів, надання космічних послуг, створення інформаційних
технологій тощо), які реалізуються протягом 2-3 років. Не розглядаються проекти,
які орієнтовані на масштабні космічні місії.
2.2. Проекти повинні відповідати наступним критеріям:
- актуальність тематики (відповідність визначеним державним або галузевим
пріоритетам, затребуваність світовими ринками, наявність новітніх технологічних
рішень);
- обґрунтованість мети (наукове та технологічне підґрунтя, реалістичність
поставленого завдання, перспективи окупності);
- відповідність виробничим можливостям та потребам підприємств, зокрема
цілям імпортозаміщення (для проектів відповідного напряму);
- достатній рівень технологічної готовності;
- наявний досвід і кваліфікаційний рівень учасників, матеріально-технічне
забезпечення;
- наявність власного фінансування, яке ініціатори вкладають у проект.

3. Порядок розгляду проектів
3.1. Для отримання рекомендації Асоціації учасник надає Запит на підтримку
проекту (Додаток 1). Запит подається в електронному вигляді на електронну
пошту Асоціації. До запиту додається: стислий Опис проекту (Додаток 2) з
дотриманням умов відповідності критеріям п. 2.2 цього Порядку.
3.2. Асоціація та ініціатор проекту підписують Договір про конфіденційність.
3.3. Комітетом Асоціації створюється відповідна експертна комісія. До
складу експертної комісії входять незалежні фахівці. Комітет організовує
інтерв’ю з ініціатором проекту та забезпечує взаємодію з експертами.
3.4. Дирекція Асоціації щоквартально організовує відкритий розгляд проектів
в рамках постійно діючого робочого семінару.
3.5. Термін розгляду матеріалів проекту не перевищує одного кварталу. За
результатами експертизи проекту Комітет приймає рішення про підтримку
проекту.

4. Заходи з підтримки проектів та їх комерціалізації
4.1. В разі позитивного висновку експертної комісії за результатами розгляду
проекту, Асоціація надає рекомендацію а також, разом з ініціатором проекту,
визначає необхідне ресурсне забезпечення, розробляє конкретні спільні заходи
просування та підтримки проекту.
4.2. Заходи підтримки можуть передбачати:
- розміщення інформації про проект у спеціалізованому розділі сайту
Асоціації та на сайтах зацікавлених українських та міжнародних інституцій;
- представлення на міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах від
імені Асоціації;
- надання консультаційної підтримки з питань, по яких компетенція
ініціатора проекту низька або відсутня;
- надання виробничих приміщень, необхідного лабораторного, виробничого
та випробувального обладнання в рамках кооперативних зв’язків між учасниками
Асоціації;
- подання пропозицій приватним та інституційним інвесторам (в тому числі
через спеціалізовані інтернет-ресурси), спорідненим асоціаціям, органам
державної влади, зокрема в рамках державно-приватного партнерства,
відповідним міжнародним інституціям щодо надання фінансової підтримки
проектів.

5. Вимоги до оформлення
5.1. Опис проекту повинен надаватися в електронному вигляді за формою,
наведеною у Додатку 2.
5.2. Загальний обсяг Опису проекту не повинен перевищувати 20 сторінок
тексту, набраного шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 1.0
формату А4.

Додаток 1

Запит на підтримку проекту

Учасник Асоціації «Космос»

(повне найменування)
просить надати рекомендацію щодо подальшої підтримки проекту

(повна назва проекту)

(сфера застосування проекту)

(стадія реалізації проекту)
Учасник надає (або готовий надати) Асоціації Опис проекту та інші
матеріали для вивчення проекту.

Від Учасника Асоціації
___________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ПІБ)

_______________
(дата)
Контакти для зв`язку:
____________________________
(посада)

___________________________________
(ПІБ)

Тел. _________________ Е-mail ________________________

Додаток 2

Опис проекту
Ініціатор проекту

(повне найменування)

Назва проекту
(повинна бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту)

1. Загальна характеристика проекту
Сфера реалізації (застосування) проекту
Мета проекту
Проблема, на вирішення якої орієнтована реалізація проекту
Місце реалізації проекту
Термін реалізації проекту
Загальний бюджет проекту:
- Власний внесок Учасника
- Підтримка проекту з інших джерел
- Сума, необхідна для реалізації проекту
Структура управління проектом
(головна організація, партнери, взаємодія)
Сітьовий графік впровадження
Результати, що мають бути отримані:
- Продукція/послуги
- Орієнтовні обсяги випуску/надання
Потенційні ринки збуту (споживачі)
продукції/послуги
Наявні аналоги/конкуренти
Унікальність/інноваційність проекту
Наявність наукових /технологічних
know-how
Основні ризики в ході реалізації

2. Поточний стан і рівень готовності до реалізації проекту
Стадія реалізації проекту
Наявність техніко-економічного
обґрунтування
Наявність бізнес-плану
Наявність КД
Персонал/фахівці
Приміщення/офіс/земля
Виробничі потужності
Обладнання та інструменти
Технології
Сировина
Патентування інтелектуальної власності
Результати наукових досліджень
Результати маркетингових досліджень
Наявність заключень аудиторів,
експертів;
Інше (зазначити)

3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту
Персонал/фахівці
Приміщення/офіс/земля
Виробничі потужності
Обладнання та інструменти
Технології
Сировина
Маркетинг/реклама
Адміністративна, інформаційноконсультативна підтримка (вказати

форма і вид підтримки)
Інше (зазначити)

4. Додаткова інформація щодо проекту
Стислий виробничий план проекту,
короткий опис технологічного процесу
Фото/відео зразків продукції/послуг,
виробничих потужностей,
технологічного обладнання
Інформація про конкурси/виставки, де й
коли була представлена
продукція/технологія/проект

