Конкурси програми Горизонт 2020 у 2018-2019 роках:
тематика та особливості підготовки і подання проектів для науковців,
бізнесу та громадських і державних структур
Інформаційний день для науковців, підприємців, громадських організацій та державних
структур і місцевого самоврядування
Дата і час проведення: 5 жовтня 2018 р., 9:45 – 13:30
Місце проведення: м.Одеса, Одеський національний політехнічний університет
Рамкова програма заходу:
Час
9.45-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50

10.50-11.20

11.20-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00 - 13.30

Тема / доповідач
Реєстрація
Вступне слово від організаторів, представлення тематики заходу
Робоча програма на 2018-2020 рр. за напрямом «Інформаційні та комунікаційні
технології», актуальні конкурси
Шукаєв Сергій Миколайович, д.т.н., професор, керівник НКП за напрямом
«Інформаційно-комунікаційні технології», КПІ ім. Ігоря Сікорського
Інструменти пошуку партнерів та можливості отримання допомоги і підтримки у
підготовці проектів на конкурси програми Горизонт 2020
Кульчицький Іван Іванович, координатор НКП Горизонт 2020 за напрямом
«Інформаційно-комунікаційні технології», НУ «Львівська Політехніка»
Питання-відповіді
Робоча програма на 2018-2020 р.р. за напрямом "Клімат та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали", актуальні конкурси".
П’ятова Анжела В’ячеславівна – к.с.н., керівник НКП "Клімат та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали", КПІ ім. Ігоря Сікорського
Робоча програма на 2018-2020 за напрямом «Харчова безпека, стале сільське
господарство, морські дослідження та біоекономіка», актуальні конкурси
Степанова Тетяна Юріївна – к.б.н., Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова, координатор НКП Горизонт 2020
Грантові можливості для інноваційних проектів малого та середнього бізнесу у
рамках програми європейської комісії Горизонт 2020
Рубель Олег Євгенович – д.е.н, с.н.с. ІПРЕЕД НАН України, керівник НКП «Малі
та середні підприємства»
Відповіді на питання індивідуальні консультації

Попередня реєстрація за посиланням: http://aei.org.ua/2012/
Організатори та співорганізатори:
 Одеський національний політехнічний університет
 Національний університет «Львівська Політехніка»
 НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 ІПРЕЕД НАН України
 ГО Агенція Європейських Інновацій
Організаційні аспекти.
Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації до 2 жовтня 2018 за посиланням:
http://aei.org.ua/2012/
Інформаційний день є паралельним заходом Міжнародної конференції з інноваційного
розвитку регіонів України (https://innov.asp.org.ua/), яка буде проходити 4-5 жовтня.
Кількість місць обмежена, тому реєстрація може бути припинена раніше.
Учасники самостійно покривають витрати на проїзд та проживання.
Зареєстровані учасники отримають деталізовану інформацію про захід та відповідні
інформаційні матеріали.
Контактна інформація:
Іван Кульчицький, тел. 0509292396, Email: kul.ivan@gmail.com

