МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Вищі навчальні заклади

Щодо Всеукраїнського фестивалю інновацій

Міністерство освіти і науки разом з Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка та Науковим парком КНУ проводить
27-29 вересня 2017 року Всеукраїнський фестиваль інновацій.
Мета заходу - популяризація розробок вітчизняних вчених та
інноваторів, залучення інвесторів до фінансування впровадження новітніх
розробок.
У рамках заходу буде проведено:
- конкурс стартапів, журі якого буде сформовано з представників
венчурного бізнесу, бізнес-інкубаторів, асоціацій промислових підприємств;
- презентації венчурних фондів та бізнес-ангелів;
конференцію «Проблеми нормативно-правового забезпечення
інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення».
Щодо конкурсу стартапів

Участь у конкурсі можуть взяти розробки, представлені вищими
навчальними закладами, що належать до сфери управління МОН, а також
загальноосвітніми та іншими навчальних закладами системи загальної
середньої освіти.
Звертаємо увагу, що участь в конкурсі можуть брати розробки на стадії
готовності не менш як дослідний зразок (прототип).
Конкурс міститиме два напрями: інновації, спрямовані на досягнення
соціального ефекту, та інновації, спрямовані на досягнення економічного
ефекту.
Оцінювання проводитиметься окремо за двома підгрупами: авторські
колективи, які на 75 відсотків або більше складаються зі студентів, школярів,
учнів, та інші авторські колективи.
Попередній відбір учасників конкурсу триватиме до 31 липня.
Учасників буде повідомлено про проходження до участі у другому турі презентації стартапів конкурсному журі, до 14 серпня. Другий тур
відбудеться 28-29 вересня 2017 року на базі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
М ІН ІС Т Е Р С Т В О

О С В ІТ И

І

НАУКИ У К Р А ЇН И

№ 1 /9 -1 88 від 06.04. 20 17

0000164816

Участь у заході безкоштовна. Витрати на відрядження покриваються за
рахунок учасника.
У разі зацікавленості прошу до 18:00 9 червня 2017 року надати
інформацію за формою (заявка), що додається, та коротку презентацію про
проект (не більше 10 слайдів) в електронному вигляді на адресу
chayka@mon.gov.ua. Заявки, надані пізніше зазначеної дати, розглядатися не
будуть.
Щодо конференції

Участь у конференції можуть взяти представники вищих навчальних
закладів, наукових парків, інших інноваційних структур, створених ВНЗ,
громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів
яких належать питання академічного підприємництва та впровадження
інновацій.
За результатами конференції планується опублікування тез доповідей в
електронному вигляді.
Участь у заході безкоштовна. Витрати на відрядження покриваються за
рахунок учасника.
У разі зацікавленості прошу до 18:00 9 червня 2017 року надати
інформацію за формою, що додається, та тези доповіді в електронному виді
на адресу o_ivanov@mon.gov.ua. Заявки, надані пізніше зазначеної дати,
розглядатися не будуть.
Контактний телефон: 044 287 82 75.

З повагою
Заступник Міністра

Чайка 287 82 55

М.В. Стріха

Додаток 1 до листа МОН України
відАз.04.2017 № і / 9 - /$ %>

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі стартапів
Всеукраїнського фестивалю інновацій

28 - 29 вересня 2017 року,
(Київ, вул. Володимирська, 60)
Назва проекту
Зазначте напрям проекту: соціальні інновації або економічно

Напрям діяльності спрямовані інновації.
Г алузь діяльності

Зазначте сф еру проекту: програмне забезпечення,
робототехніка, геологорозвідка, тощо.

Опис проекту

Розкрийте ідею проекту, його сутність,
(до 1500 символів)

Ринки, на які
орієнтовано
проект

Хто є споживачами кінцевого продукту чи послуги,
отриманих завдяки проекту?

Опис проблеми,
яку вирішує
проект

Зазначте чим саме важливий ваш проект для суспільства і
чому; які проблеми він вирішує.

Опис бізнес-моделі Опишіть шляхи монетизації проекту.
Конкуренти

Зазначте основних конкурентів, які представленні на
між народному чи українському ринках (якщо такі є).

Конкурентні
переваги проекту

Визначте головні особливості п роект у.

Що вже зроблено?

Опишіть, на якому етапі знаходиться проект?
Щ о мож е знадобитися для подальш ої реалізації?
•

Команда проекту

•
•

Чому саме ваш
проект гідний
стати
переможцем?

ПІБ
Роль у проекті
Організація

(до 1500 символів)

КОНТАКТЫ ДАШ
ПІБ
Телефон
Електронна
адреса
Лінк на БВ
Разом із заповненою надсилається коротка презентація (не більше 10 слайдів).
Інформацію необхідно надіслати в електронному виді на адресу
chayka@mon.gov.ua до 18:00 09.06.2017.
Контактний телефон: 044 287 82 55.

Додаток 2 до листа МОН України
від^.04.2017 № //? - /<Р<Р

ЗАЯВКА
на участь у конференції
«ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
(у рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій)
27 вересня 2017 року,
(Київ, вул. Володимирська, 60)
Повна назва
організації

Назва доповіді

1

2

П.І.П., науковий
ступінь та посада
учасника
3

Зворотній зв’язок
(тел., факс,
e-mail)
4

* У колонці 2 зазначається назва або «-».
** Якщо авторів доповіді декілька, прізвище доповідача виділяється жирним шрифтом.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1) Текст набирати в MS Word, шрифт Times New Roman, розмір 14 pt,
міжрядковий інтервал: одинарний.
2) Параметри сторінки (поля): верхнє, нижнє - 20 мм, праве -15 мм, ліве
- ЗО мм.
3) Назва тез: шрифт напівжирний, прямий, усі літери великі;
вирівнювання: за серединою;
Ініціали і прізвища авторів: напівжирний, прямий; вирівнювання: за
серединою;
Місце роботи: шрифт курсив; вирівнювання: за серединою;
Основний текст: шрифт прямий; вирівнювання: за шириною;
Підрисункові підписи: шрифт напівжирний, прямий; вирівнювання: за
серединою.
Заявку та тези доповіді (обсягом до 5 стор.) необхідно надіслати до
09.06.2017 до 18:00 в електронному виді на адресу o_ivanov@mon.gov.ua.
Контактний телефон: 044 287 82 75.

