Ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2015 թվականի գործունեության
2015 թվականի ընթացքում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի գործունեության
հիմնական ուղղություններն են եղել.

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏ.
Ընդունված իրավական ակտեր.
1. «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք.
Ներդրվել է գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերի/թեմաների ընտրության ու
հաշվետվությունների գնահատման միջազգային չափանիշներին համապատասխանող
համակարգ, ինչը կնպաստի գիտության ոլորտի ֆինանսավորման արդյունավետության
բարձրացմանը:
2. ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին» N 1101–Ն որոշում.
Գիտաշխատողին գիտական աստիճանի համար հավելավճար կարող է հատկացվել
միայն

մեկ

ծրագրից՝

դրանից

օրենքով

սահմանված

նվազագույն

ամսական

աշխատավարձից ոչ պակաս չափով վարձատրություն ստանալու դեպքում:
3. ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի «Գիտական և գիտատեխնիկական
փորձաքննական

գործունեության

բնագավառում

լիազոր

մարմնի

կարգավիճակը

սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմբերի 18-Ի N 1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 1102 – Ն
որոշում.
Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության բնագավառում
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին է սահմանվել ՀՀ ԿԳՆ
գիտության պետական կոմիտեն:
4. ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ լրացում
կատարելու մասին» N 1106–Ն որոշում.
Գիտական և գիտատեխնիկական կազմակերպությունների գիտական աշխատողներն
ընդգրկվել են ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին
կատեգորիայի աշխատողների ցանկում:
5. ՀՀ կառավարության 2015 թ. հոկտեմբերի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016
թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական և գիտատեխնիկական

պետական

նպատակային

ծրագրերին

հավանություն

տալու

մասին»

թիվ

44-26

արձանագրային որոշում:
6. ՀՀ կառավարության 2015 թ. հոկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև Եվրոպական միության «Հորիզոն2020» ծրագրին մասնակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը
համաձայնություն տալու մասին» N 1255 - Ա որոշում:
7. ՀՀ

Նախագահի

2015

թ.

դեկտեմբերի

29-ի

«ՀՀ

ռազմարդյունաբերական

հանձնաժողովի կանոնադրությունը և կազմը հաստատելու մասին» N ՆՀ-893-Ն
հրամանագիր:

Իրավական ակտերի նախագծեր.
1. «Հայաստանի

Հանրապետության

ռազմարդյունաբերական

հանձնաժողովի

կանոնադրությունը և կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի
նախագիծ,
2. «Հայաստանի Հանրապետության
ռազմատեխնիկական

և

ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովին կից

գիտատեխնիկական

խորհրդի

կանոնադրությունը

և

անհատական կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ:

ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ.

1. Հայտարարվել և կազմակերպվել է գիտական ծրագրերի ֆինանսավորման 7 մրցույթ.
 Ռուսաստանյան

հումանիտար

գիտական

հիմնադրամի

հետ

համատեղ

անցկացվող հումանիտար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի
աջակցության մրցույթ

(ՀՀ

ԿԳՆ

ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2016): Ստացվել

է 27

հայտ,

արդյունքներն ամփոփվում են.

 «Շիրակի մարզի գիտական կազմակերպություններում իրականացվող գիտական
հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2015» մրցույթ: Ստացվել է 16 հայտ,
ֆինանսավորվել է 5-ը.

 Գիտության

ոլորտում

ենթակառուցվածքի,

նյութատեխնիկական

բազայի

արդիականացման համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման
մրցույթ:

Ստացվել

է

21

հայտ:

Ֆինանսավորման

երաշխավորված

կազմակերպությունների տրամադրվել է ընդհանուր 301.700.0 հազար ՀՀ դրամ:

6

 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)
ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթ: Ստացվել է
405 հայտ, ֆինանսավորվել է 153-ը:

 Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողներին (մինչև
35

տարեկան)

հավելավճարի

տրամադրման հայտերի

ընտրության

մրցույթ:

Ստացվել է 122 հայտ: Արդյունքում` 35 գիտնականներ մեկ տարի ամսական
կտրվածքով կստանան 75 000 դրամ հավելավճար՝ ներառյալ հարկերը: Մրցույթն
իրականացվում

է Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հետ

համատեղ:

 Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի
ընտրության մրցույթ: Ստացվել է 22 հայտ:

 «Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր» մրցույթ. հայտերն ընդունվում են:

2. Կազմակերպվել է 2014 թ. վերջին հայտարարված մրցույթների հայտերի գիտական
փորձաքննությունը, ամփոփվել են արդյունքները.


«Ռադիոիզոտոպների

արտադրության

կենտրոն»

ՓԲԸ

«CYCLONE

18/18»

ցիկլոտրոնի վրա իրականացվելիք գիտական թեմաների մրցույթ: Ստացվել է 11
հայտ: Ֆինանսավորման է երաշխավորվել 4 թեմա:



Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի

տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթ: Ստացվել է 284 հայտ: Արդյունքում
100 գիտնականներ մեկ տարի ստանում են ամսական կտրվածքով 135000 դրամ՝
ներառյալ հարկերը:



Հիմնարար

հետազոտությունների

ռուսաստանյան

հիմնադրամի

կողմից

անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության
միջազգային մրցույթ: Ստացվել է 91 հայտ, ֆինանսավորվել է 25-ը:

3. Կազմակերպվել է`
3.1 գիտական թեմաների ամփոփիչ հաշվետվությունների գնահատումը`

 գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)
ֆինանսավորման շրջանակներում` 159,

 «Ասպիրանտների

և

երիտասարդ

հայցորդների

աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի շրջանակներում՝ 28,

 «ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013» մրցույթի՝ 17,

հետազոտությունների

3.2 գիտական թեմաների ընթացիկ հաշվետվությունների գնահատումը՝

 «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2014» մրցույթի շրջանակներում՝ 8
 «ԳՊԿ-ԳՀԱԿ-2013» մրցույթի շրջանակներում՝ 5:

4. 2015 թ. իրականացվել են պետական բյուջեում ընդգրկված թվով 16 գիտական և
գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրեր՝ ընդհանուր` 1.839.406,2 հազ.
դրամ ֆինանսավորման ծավալով:
5. Հաշվետու ժամանակաշրջանում կոմիտեի միջոցով ֆինանսավորվել է երիտասարդ
գիտնականների 9 դպրոց, 43 գիտական միջոցառում:
6. Բազային ֆինանսավորման ծրագրերի շրջանակներում կոմիտեի աջակցությամբ
իրականացվել են 32 միջազգային գործուղումներ:
7.

Գիտական

և

կազմակերպությունների

գիտատեխնիկական
գիտական

գործունեություն

սարքավորումներով

իրականացնող

վերազինման

3

նպատակով

տրամադրվել է 20.008,0 հազ. դրամ:
8. ՀՀ գիտական և գիտատեխնիկական կազմակերպությունների անձնագրավորման
նպատակով

հավաքագրվել

են

բազային

ֆինանսավորում

ստացող

64

կազմակերպությունների 2013-14 թթ. գործունեության վերաբերյալ տվյալներ:
9. Թարմացվել է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում կամ
թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողների տվյալների
շտեմարանը: 2015 թ. սեպտեմբերի դրությամբ շտեմարանը պարունակում է գիտության
518 դոկտորների ու 1385 թեկնածուների տվյալներ:
10. Գիտական հրատարակումների և գիտության մասսայականացման աջակցության
նպատակով ֆինանսավորում է տրամադրվել 9 գիտական կազմակերպության՝ 24.640,0
հազ. դրամ ընդհանուր ծավալով:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ.
1. Իրականացվել են հայ-ֆրանսիական, հայ-գերմանական, հայ-իտալական, հայռուսական, հայ-բելառուսական համատեղ ծրագրեր:
2. Աշխատանքներ են տարվել Եվրոպական միության «Հորիզոն-2020» ծրագրին
մասնակցության ուղղությամբ:
3. 2015 թ.-ից մեկնարկել է «Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության
մասին»

պայմանագրի

շրջանակներում

իրականացվող

2

միջազգային

լաբորատորիաների և 1 միջազգային գիտահետազոտական խմբի աշխատանքների
ֆինանսավորումը:
4. 2015 թ. հոկտեմբերին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի, Երևանի
պետական համալսարանի և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային
նախարարության հետ համատեղ անցկացվել է «Հայ-գերմանական գիտության օր»
միջոցառումը:
5. Հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ հետ համատեղ Երևանում կազմակերպվել է ԱՊՀ անդամ
պետությունների հիմնարար գիտությունների ոլորտում համագործակցության խորհրդի 4րդ նստաշրջանը:
6. 2015 թ. հուլիսի 22-ին կնքվել է ԵՊՀ և Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիայի (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) միջև Տեսական ֆիզիկայի
համատեղ լաբորատորիայի ստեղծման մասին պայմանագիր: Ստորագրման հիմքում
ընկած է 2013 թվականի մայիսի 17-ին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Աբդուս
Սալամի անվան տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոնի (ICTP) միջև կնքված
կրթության և գիտության ոլորտներում համագործակցության մասին պայմանագիրը:
7. 2015

թ.

դեկտեմբերին ստորագրվել

է «Միջազգային գիտատեխնիկական

կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին» համաձայնագիրը:

