БЮЛЕТЕНЬ ПРОЕКТУ
Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері
науково-технічного та інноваційного розвитку України
Випуск № 1 (травень – липень 2017 року)

Актуальність проекту для суспільства
Україна розпочала євроінтеграційні реформи у
сфері науки і технологій, підписано угоди про
Асоціацію у програмі Горизонт 2020 та у програмі
COSME, але темпи реформ дуже повільні і Україна
втрачає свій науково-технічний потенціал та не
використовує всі можливості Угоди про асоціацію
для прискорення науково-технологічного розвитку.
Для покращення стану справ та використання всіх
можливостей наявних Угод з ЄС необхідно
покращити рівень синергії між діями урядових
структур шляхом ширшого залучення до діалогу
представників громадянського суспільства та
експертного середовища.
31 травня в м. Києві проведено круглий стіл
щодо реформування державної інноваційної
політики. Презентації та фотографії заходу
розміщено за посиланням: https://goo.gl/7F2qqd

Учасниками круглого столу стали 42 осіб, серед
яких були керівники департаментів Міністерства
освіти і науки та представники Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, представники
університетів,
науково-дослідних
інститутів,
інноваційних структур, громадських організацій та
незалежні експерти.
Під час круглого столу, були розглянуті питання
щодо: ефективності існуючої моделі управління
інноваціями
в
Україні;
реалізації
плану
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік у сфері
інноваційного та науково-технологічного розвитку;
імплементації результатів міжнародного аудиту
науково-технічної системи України; використання
можливостей асоційованого статусу України в

програмі Горизонт 2020; налагодження системи
комунікації
та
взаємодії
між
основними
стейкхолдерами у сфері науково-технічної та
інноваційної діяльності.
Головні підсумки круглого столу:
• Інновації та ефективна інноваційна політика є
основним інструментом для переходу від
сировинної до високотехнологічної економіки.
• Заходи
різних
Міністерств
у
середньостроковому плану пріоритетних дій
уряду до 2020 року необхідно узгодити між
собою та привести до спільної методологічної
бази.
• Важливо посилювати роль регіонів та програм
регіонального
розвитку
для
підвищення
інноваційного потенціалу країни, зокрема
використовуючи інструменти ЕС з Розумних
спеціалізацій(Smart
Specialization)
та
Європейської кластерної ініціативи. Регіональні
інноваційні програми повинні стати важливою
частиною стратегій регіонального розвитку.
• Розроблення та втілення на практиці ефективної
інноваційної політики є можливою за умови
розширеного діалогу у форматі Бізнес - Держава
- Наука на кожному етапі інноваційного ланцюга
доданої вартості за активної участі експертного
середовища та організацій громадянського
суспільства;
• Актуальним є посилення ролі університетів та
надання
можливості
використовувати
комерціалізацію інновації для свого розвитку,
зокрема через вдосконалення законодавства про
наукові парки та розширення можливостей
університетів
та
НДІ
для
здійснення
академічного підприємництва.
• Держава спільно з ключовими стейкхолдерами
повинна розробити план подолання більшості
бар’єрів на шляху до більш широкої інтеграції
України до світових та Європейських програм
технічної та фінансової підтримки інновацій та
R&D&I (COSME, ERA, Horizon 2020, Smart
Specialisation
Platform,
European
Cluster
Observatory, тощо).
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29 червня 2017 у м. Харкові відбулись
комплексні заходи з підтримки інновацій:
інформаційний день та семінар-дискусія з
підтримки інноваційної діяльності малого і
середнього бізнесу. Матеріали заходів доступні за
посиланням:
http://inno.lviv.ua/ua/item/1042

Інформаційний день «Програма Горизонт 2020
для МСП, як фінансовий інструмент підтримки
інноваційного бізнесу» був націленим на
керівників малих та середніх підприємств, які
зацікавлені в залучені коштів на розвиток та
комерціалізацію
інноваційних
проектів
за
допомогою участі у спеціальних грантових
програмах Горизонту 2020 для МСП (SME
Instrument).
Основні теми презентацій:
• генерування проектної ідеї та формування
концепції проекту;
• пошук конкурсних тем програми «Горизонт
2020» відповідно до проектної ідеї;
• розуміння структури проектної заявки до
програми «Горизонт 2020»;
• попередня
оцінка проектної заявки до
програми «Горизонт 2020»;
• подача проектної пропозиції на конкурс;
• правові та
фінансові
аспекти реалізації
проектів програми «Горизонт 2020» в Україні;
• використання успішного досвіду підготовки
проектних заявок до програми «Горизонт
2020».
Семінар-дискусія
«Інструменти
підтримки
інноваційної діяльності МСП на регіональному
рівні» була присвячена знаходженню оптимальних
форм співпраці між бізнесом, наукою та владою та
обговоренню формату регіональної (міської)
програми підтримки інноваційного бізнесу у
контексті підходу «розумної спеціалізації» (Smart
specialization).
Основні питання, що були розглянуті під час
заходу::
• Адаптація європейського досвіду підтримки
інноваційного бізнесу на регіональному рівні,
особливості підходу розумної спеціалізації
(Smart specialization).

•
•
•

Digital Agenda України та її вплив на розвиток
інновацій в регіонах (Smart City).
Інноваційні рішення малого і середнього
бізнесу Харківщини, які можуть мати вплив на
прискорений розвиток регіональної економіки.
Дискусія щодо форм співпраці бізнесу, науки,
освіти та влади для підтримки інноваційного
розвитку Харківщини з виходом на проектні
рішення та рекомендації

В рамках проекту підготовлено аналіз трендів
розвитку Європейського дослідницького та
інноваційного простору. Аналіз підготовлено
експертом проекту Андрієм Шевченко у співпраці з
іншими експертами (доступ за посиланням
https://goo.gl/uBYBHT). Даний аналіз базується на
основних стратегічних документах ЄК, які були
розроблені за останні три роки і будуть мати
суттєвий вплив на розвиток ЄС в найближчий час.
У висновках аналізу запропоновано звернути
увагу на наступне:
• Європейський Союз сформував механізми
уникнення розпорошеності і дублювання
зусиль у сфері науки та інновацій на основі
відкритого
методу
координації,
який
забезпечує
можливість
співпраці
із
дотриманням принципів субсидіарності та
пропорційності міри впливу окремих країн ЄС
та наднаціональних органів управління.
• Лундська декларація (https://goo.gl/c6NVfH)
забезпечує створення єдиного бачення щодо
спільного вирішення глобальних проблем, яке
є консолідуючим механізмом співробітництва
та забезпечення конкурентоспроможності на
світовому рівні.
• Спільні дослідницькі та е-інфраструктури
стали потужною складовою вирішення
глобальних викликів, розвитку проривних
напрямів науки та інновацій, а також
механізмом
зменшення
технологічного
розриву між країнами з різним рівнем
достатку.
Остання
дорожня
карта
Європейських дослідницьких інфраструктур
2016 року забезпечила охоплення всіх
пріоритетних напрямів та розширила сервісну
функцію дослідницьких інфраструктур для
бізнесу.
• Європейські е-інфраструктури змінюють свої
стратегії і плани, щоб надавати сервіси та
супроводжувати
традиційні
дослідницькі
інфраструктури для створення банків даних
наукових
спільнот,
які
забезпечують
зберігання, обробки та повторне використання
даних для інших спільнот та довільних
наукових задач.
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•

•

•

Парадигми Відкритої науки та Відкритих
інновацій, що базуються на ІТ технологіях та
е-інфраструктурах, зазнають швидких змін та
розвитку, а також переосмислення філософії
шляхів створення нових знань та інновацій і
необхідності зняття бар’єрів між інституціями
та державами, включно із законодавством про
інтелектуальну власність.
Переосмислення
результатів
успішних
проектів Кремнієвої долини в США в сучасних
умовах та ЦЕРН в Європі, який забезпечив
відкриття бозону Хіггса та опосередковано
створив цілий спектр технологій від ІТ та
медицини до промислових датчиків, а також
нові механізми масового співробітництва та
відкритості даних, а також повторного їх
використання у співпраці.
Якщо Україна не буде копіювати весь шлях,
який поступово проходила Європа та світ, щоб
прийти до нового мислення, яке найкраще
відповідає новому технологічному укладу, а
швидко долучиться до спільного обговорення
та формування нового шляху, нових навичок
співробітництва та формування нового
законодавства для нового укладу, то вона має
шанс знайти своє місце у
майбутній
інноваційній Європі.

Наступні події:
У м. Одеса 12 вересня 2017 року будуть проведені
інформаційні заходи для підприємців, науковців та
громадських організацій.
Інформаційний день «Програми Горизонт 2020 та
COSME для МСП, як фінансовий інструмент
підтримки інноваційного бізнесу» буде корисним
керівникам малих та середніх підприємств, які
зацікавлені в залучені коштів на розвиток та
комерціалізацію
інноваційних
проектів
за
допомогою участі у спеціальних грантових
програмах Горизонту 2020 для МСП (SME
Instrument). Учасники інфодня зможуть задати
питання та надати проектні пропозиції до аналізу
експертам, які мають досвід у підготовці та оцінці
проектних пропозицій для програми Горизонт
2020.
Інформацію про SME Instrument розміщено за
посиланням: http://smencpua.blogspot.com

Участь є безкоштовною за умови попередньої
реєстрації до 7 вересня 2017 за посиланням:
https://goo.gl/hbvPN1
Кількість місць обмежена, тому реєстрація може
бути припинена раніше.
Партнерські організації, що беруть участь у
реалізації проекту:
Проект виконується за підтримки 14 організацій,
серед яких 3 з країн ЄС, а саме: Center for social
innovation (Австрія, координатор RI-Links2UA
проекту). Inno TSD (EaP PLUS project consortium),
Subcarpathian Eco-Energetics (Польща), Факультет
міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка,
НУ «Львівська Політехніка», ГО «Інститут
транскордонного співробітництва та європейської
інтеграції», ГС «Центр розвитку інновацій», ГО
«Наукова унія», ГО «Спілка підприємців
Харківської області», Науково-дослідний центр
ХДУХТ
«Економічні
проблеми
розвитку
підприємництва
в
Україні»,
ТзОВ «Юнівей консалтинг – груп», Чорноморське
відділення Української екологічної академії наук,
Неформальне громадське об’єднання «ERA of
Ukraine», ГО Суспільна інноваційна мережа
України.
Ресурси:
Більше інформації про заходи проекту, а також усі
публікації проекту доступно на веб-сайті:
http://inno.lviv.ua/ua/catalog/76
та
на
сторінці
ГО
АЄІ
у
фейсбук:
https://www.facebook.com/InnoEU.UA/
Контактні дані:
ГО «Агенція Європейських Інновацій»
тел.: +380509292396
info@aei.org.ua

Практичний семінар «Очікувані конкурси програми
Горизонт 2020 та підготовка успішних проектних
заявок» присвячений знаходженню оптимальних
форм співпраці між бізнесом, наукою та владою
для підготовки міжнародних проектів і формування
конкурентоспроможної
позиції
України
в
Європейському дослідницькому просторі.
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