
 
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Міжнародний форум «Innovation 2019», 
27 серпня 2019 

м. Львів, Україна 

27 серпня 2019 року о 14:00 у Національному університеті "Львівська Політехніка" 
відбудеться масштабний міжнародний захід «Innovation 2019», який  націлений  на підтримку  
розвитку  інновацій та  міжнародну  кооперацію.  

Організатори: Консорціум Enterprise Europe Network (EEN – Ukraine), Інститут  фізики  
НАН України та IT компанія SoftServe.  

Мета заходу: стимулювання  розвитку інноваційного потенціалу України та міжнародного 
співробітництва. 

Іnnovation-2019 – це платформа для зустрічі вчених, новаторів і винахідників, виробників 
провідних інноваційних технологій, засновників стартап та спіноф-компаній з представниками 
підприємств і потенційних партнерів або споживачів, зацікавлених у інноваційних технологіях, 
інвестиційних проектах, представників інвестиційних інституцій та міністерств, експертів у 
галузі економіки та консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності. 

Під час «Innovation 2019» будуть представлені інноваційні технології, проекти, стартап - 
компанії, які демонструватимуть свої креативні та інноваційні технології. Цей захід сприятиме 
молодим компаніям  знайти інвестора, а інвесторам – перспективний проект.  

«Innovation 2019» -  це стратегічний міжнародний нетворкінг-захід, який буде складатись 
з 3-х робочих блоків:  

1) обговорення плану  реалізації стратегії інноваційного розвитку України та презентація 
фондів та програм, спрямованих на підтримку інновацій та початкових організацій в різних 
країнах світу. 

2) вивчення інноваційної інфраструктури в Україні та світу (виступи представників 
Технопарків та різних асоціацій);  

3) Фінал конкурсу  стартапів: вибір 3 кращих стартапів, що отримають цінні призи та вибір 
переможця, що отримає травел- грант* від провідної IT компанії Softserve для  
представлення своєї розробки на європейському конкурсі  стартапів у Європі. 

Звертаємо Вашу увагу, що до напівфіналу конкурсу вже було відібрано ряд дуже 
перспективних українських розробок! Ви зможете почути презентації таких інновацій як: 
 електровелосипед, що здатен проїхати понад 250 кілометрів на одному заряді; одяг, що міряє 
показники тиску і серцебиття; великий літаючий дрон; пристрій для екологічного 
перероблення сміття; жалюзі, що пряцюють як сонячні батареї і т.ін.. 

З цієї нагоди ми запрошуємо Вас взяти участь в дискусії щодо особливостей встановлення 
інноваційної інфраструктури та стратегії інноваційного розвитку України, дізнатись про 
особливості роботи Технопарків та інноваційних Фондів в Україні та різних  країнах світу, 
знайти міжнародного партнера  для  імплементації Вашої  ідеї  в  інновацію,  а  також  взяти  
участь  у індивідуальних b2b зустрічах.   

 
 
 



Запрошені учасники: 

 Представник офісу Віце-прем'єр-міністр з питань Європейської та Євроатлантичної 
Інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. 

 Генеральний директор директорату науки Міністерства освіти і науки України, 
Дмитро Чеберкус. 

 Виконавчий директор Фонду розвитку інновацій Міністерства фінансів України,  
Павло Карташов. 

 Голова Національного фонду досліджень, академік НАН України, професор Леонід 
Яценко. 

 Директорат інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, 
пані Марина Зенова. 

 Начальник відділу досліджень, розробок та інновацій, пан Нено Ракич, (Хорватія). 

 Засновник  ІТ компанії “Softserve”, пан Ярослав Любинець, (Україна). 

 Начальник управління інвестицій Львівської ОДА, пан Роман Матіс, (Україна). 

 Член спільноти підприємців та стартаперів Берліна, пан Даніель Джах, (Німеччина). 

 Генеральний директор Фонду "Софія Антиполіс" пан Філіп Маріані, (Франція). 

 Консультант з високих технологій, пан Олександр Баковський, (Польща). 

 Генеральний директор Nando Europe та стартапу Unboxed, пан Джастін Таруска 
(Литва). 

 
Запрошуємо представників засобів масової інформації на відкриття та висвітлення роботи Науково-

соціального заходу «Innovation 2019»! 
 
Участь у заході безкоштовна! 
 
Місце проведення та час:  
27 серпня 2019 р.,  початок о 14:00, Конференц-зал Національного Університету «Львівська 
політехніка» 

Адреса: м.Львів, вул. Степана Бандери, 12.  
За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до оргкомітету за телефонами:  
моб.:+38(067)407-67-98, факс: +38(044)525-15-89, e-mail: fesenko.olena@iop.kiev.ua  

та на сайт: http://www.iop.kiev.ua/~een/PICNIC-2019/. 
 

Чекаємо  Вас на міжнародному  заході «Innovation 2019»! 
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