
Проект “Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми
Європейського Союзу"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Міжнародна конференція і супутні СЕМІНАРИ

Інструменти підтримки інновацій у науково-технологічних програмах ЄС

Демонстрація ролі ЄТП (на прикладі ЄТП “Їжа для життя” і відповідної національної НТП
“Агропродовольча”) як зручного (ефективного) інструменту стійкої і взаємовигідної співпраці

науково-освітніх організацій і підприємств малого і середнього бізнесу
26-27 квітня 2012 року, Ужгород, Україна

Організатори:

 Проект “Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу”
 НДО Агенція європейських Інновацій
 Ужгородський національний університет, Центр транскордонного наукового співробітництва
 Проект “Capinfood”
 Проект “BaSeFood”
 Українська національна технологічна платформа “Агропродовольча”

Семінар проводиться за підтримки гранту Міжнародного фонду “Відродження”

НДО "Агенція європейських
інновацій"

Центр транскордонного
наукового співробітництва (ЦТНС)
Ужгородського
національного університету

Проект виконується за
підтримки Міжнародного

фонду “Відродження”



День 1: 26 квітня 2012 року

Місце проведення: Конференц-зал готелю "Гостинний дім", вул. Верховинська, 36, м. Ужгород, 88000

9.30-10.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10:00

10 хв.

Презентація Проекту МФВ “Формування мережі обміну
інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу”

Іван (Іванович) КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Національний контактний пункт
РП7-ІКТ та МСП
Керівник проекту

10:10

10 хв.

Інноваційний потенціал регіону – реальні інтереси (стан
процеси інтеграції науки і виробництва – стан проблеми і реальні
кроки сприяння впровадженню інновацій в регіоні)

Володимир (Опанасович)
ПРИХОДЬКО
Заступник голови
Облдержадміністрації

10:20

10 хв.

Міжнародні проекти УжНУ – як інструмент і основа налагодження
взаємовигідної співпраці науково-освітніх організацій і
підприємств малого і середнього бізнесу

Павло (Павлович) БІЛАК
Спеціаліст ЦМНС УжНУ
Доповідь у вигляді
представлення матеріалів:
брошур і коротких інформацій

10.30

10 хв.

Роль МОНМС України в забезпеченні умов для успішної
співпраці науково-освітніх організацій і підприємств малого і
середнього бізнесу

Представник

10:40

20 хв.

ПЕРЕРВА НА КАВУ: ОБГОВОРЕННЯ, ЗНАЙОМСТВО, ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 1

11:00

10+10+10 = 30 хв.

Наявні конкурси і схеми міжнародної  співпраці – загальна
характеристика, можливості і особливості (Рамкові програми,
“COST”, Горизонт, “EUREKA”, “EUROSTARS”,
“Конкурентоспроможності та інновації”, “Еразмус Мундус”,
“Темпус”, “Jean Monet” тощо)

Ольга (Вікторівна) КОТ
Ауріка (Вікторівна) МУРАВА-
СЕРЕДА, експерти проекту
Національні контактні пункти РП7
“Соціально-економічні та
гуманітарні науки”, “Наука в
суспільстві” та “Охорона
навколишнього середовища”

11:30

10+10+10 = 30 хв.

Міжнародна і наукова співпраця очима бізнесу Голови компаній,
Представники Бізнес Структур, у
тому числі МСП

12:00

20 хв.

Секрети успіху регіональної інноваційної стратегії: приклади,
аналіз і пропозиції

В’ячеслав (Павлович)
СОЛОВЙОВ
Заступник директора
Центру досліджень НТП та історії
науки ім. Г. М. Доброва НАНУ

12:20

10 хв.

Національна технологічна платформа як шлях до ескалації
(розширення) участі у проектах РП7-РП8 науково-освітніх
організацій і підприємств малого і середнього бізнесу (на прикладі
ЄТП “Їжа для життя” і пріоритетів “Заснована на знаннях
біоекономіка” і “Здоров’я”): стан справ, факти, проблеми,
стратегічний план дій: близькі і далекі перспективи

Надія (Володимирівна) БОЙКО
Директор ЦТНС УжНУ
експерт проекту,
Голови кластерів УНТП



12:30

10 хв.

Наукові і технопарки як діючі офіційні інноваційні
інфраструктури в Україні: оцінка ефективності діяльності і
можливості

Інна (Борисівна) ГАГАУЗ
Директор Центру розвитку малого
бізнесу
“Харківські технології”
експерт проекту

12.40

10 хв.

Роль державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України в забезпеченні умов для успішної
співпраці науково-освітніх організацій і підприємств малого і
середнього бізнесу

Борис (Вікторович)
ГРИНЬОВ
Перший заступник Голови
Агентства

12.50

10 хв.

Реформа системи управління АПК, роль місцевого
самоврядування в розвитку сільських територій (в плані
уточнення ролі НТП та узгодження плану дій)

Ірина (Максимівна) СИНЯВСЬКА
Директор департаменту науково
освітнього забезпечення
агропромислового виробництва
та розвитку сільських територій

13:00

10 хв.

Інноваційні реформи в Україні: стан справ Дмитро (Павлович)
ШЕВЧУК
Координаційний центр  з
упровадження економічних
реформ при Президентові
України

13:10

10 хв.

Національні проекти і пріоритети Владислав (Володимирович)
КАСЬКІВ
Голова Державного агентства з
інвестицій та управління
національними проектами
України

13:20

10 хв.

Запитання та відповіді: обговорення За участю голів відповідних
управлінь облдержадміністрації,
представників Закарпатської філії
спілки фермерів і землевласників
України та Торгової палати
України, регіональних центрів
міжнародної співпраці та
інноваційних агентств

13:30

60 хв.

ОБІД, ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 2

14:30

60 хв.

Можливості участі у європейських науково-технологічних
програмах для малого і середнього бізнесу

Іван (Іванович) КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Керівник проекту
Національний контактний пункт
РП7 “ІКТ” та “МСП”

15:30

60 хв.

Представлення проектних пропозицій учасників семінару
(участь не обмежена представниками регіону: згідно попереднього
відбору перспективних пропозицій)

Модератори: експерти проекту,
представники бізнесу, влади і
регіональних агентств (з
попереднім підтвердженням
участі)

16:30

30 хв.

Заключна дискусія і узгодження плану дій Модератори: експерти проекту

17:00

30 хв.

Резолюція і Рекомендації Учасники і експерти проекту



День 2: 27 квітня 2012 року

Місце проведення: Конференц-зал економічного факультету
Ужгородського національного університету, пл. Народна, 3, м. Ужгород, 88000

9.30-10.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10.00 – 12.00

CAPINFOOD:

1. Представлення проекту і його задачі.
2. Засідання Фокус-груп SOR і SWOT- аналіз і цілі розвитку. Теми:

- Система підтримки інновацій: представники національних установ з підтримки досліджень і
розвитку, національних агенцій підтримки інновацій, національних харчових федерацій, харчової
технологічної платформи, університетів чи дослідницьких установ.

- Практика інновацій в харчовому секторі: представники харчової промисловості (включно з МСП),
дослідницьких центрів, університетів.

13.00 – 15.00

BaSeFood:

1. Представлення проекту і поширення його результатів.
2. Засідання заінтересованих організацій впровадження результатів проекту:

- Перелік заінтересованих організацій і підписання контрактів;
- Персональні запити. База даних підприємств малого і середнього бізнесу регіону – потенційних

бенефіціарів проекту.
- Обговорення бізнес-планів та технологій, перспективних для впровадження.

16.00 – 18.00

Українська національна технологічна платформа “АГРОПРОДОВОЛЬЧА” (УНТП АП): засідання
координаційної ради кластерів

1) Обговорення і затвердження стратегічного плану дій УНТП “АП”.
2) Підписання договорів між засновником УНТП “АП” і головами кластерів (організаціями).
3) Наступні конкурси сьомої рамкової програми: аналіз можливостей участі.
4) Представлення проектів, відібраних УНТП “АП” для участі в конкурсі з пріоритетів “Заснована на

знаннях біоекономіка” та “Здоров’я” у 2013 році.
5) Реалізація пропозицій УНТП “АП” через участь в наявних міжнародних консорціумах: результати

останніх брокерських заходів та план участі в наступних. Мережі.
6) План засідань та інші організаційні питання.

Примітка: 13.00-14.00 – обід, 15.00-16.00 – кава, 18.00-19.00 – вечеря-фуршет.


