
Експерти проекту «Формування мережі обміну інформацією про 

науково-освітні програми Європейського Союзу», який виконується за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження», розповіли учасникам 

семінару в м. Ужгород про актуальні грантові програми Європейського 

Союзу, а також про можливості використання їхнього потенціалу для 

розвитку та впровадження інновацій в Україні.  

На захід зібралось понад 50 учасників, які представляли місцеву владу, 

громадські організації й організації регіонального розвитку, наукові та бізнес-

структури. Учасники з’їхались на захід з усієї України не тільки для того, щоб 

послухати про нові конкурси та процедуру подання проектів ЄС, але з метою 

налагодження стійких і взаємовигідних контактів. 

І. Кульчицький з ГО «Агенція європейських інновацій» (м. Львів), 

керівник проекту МФВ «Формування мережі обміну інформацією про науково-

освітні програми Європейського Союзу» зазначив, що для України відкрито ряд 

науково-дослідних програм ЄС й однією з головних серед них є VII Рамкова 

програма. За його словами, проект спрямований на те, щоб донести інформацію 

про можливості цих програм до якнайширшого кола зацікавлених осіб. Ідеться 

про створення технологічних платформ, що сприятиме формуванню державно-

приватного партнерства та залученню бізнесу до фінансування науково-

дослідних робіт. Ужгородський Центр транскордонного наукового 

співробітництва (ЦТНС) є пілотною структурою, яка першою в Україні 

започаткувала створення таких технологічних платформ. Досвід ЦНТС може 

бути корисним за умов створення інших технологічних платформ в Україні. 

Заступник директора Центру досліджень НТП та історії науки                       

ім. Г. М. Доброва НАНУ В. Соловйов наголосив на важливості орієнтування 

інноваційних програм і проектів саме на особливості регіону, де вони мають 

бути впроваджені. Він зазначив у своєму виступі, що часто термін «інновації» 

вживають як модне слово, не розуміючи його реального економічного 

значення. У зв’язку з цим вкладення бізнесом коштів у проекти, які з самого 

початку не передбачають вирішення конкретних і реальних завдань підвищення 

продуктивності праці, ресурсо- та енергозбереження, тобто є непродуманими, 

не можуть мати, з огляду на їх відрваність від реалій, успішного продовження.  

Експерт проекту з Києва О. Кот підкреслила, що європейські програми 

дають шанс як українським науковцям, так і представникам середнього й 

малого бізнесу розвиватися, обмінюватися новими ідеями, бути відкритими для 

Європи і всього світу, та й узагалі працювати більш злагоджено й гармонічно. 

Понад 13 млн євро вже отримали українські організації від участі у VII 

Рамковій програмі, тому слід донести інформацію про можливість 

використання цих коштів до якомога більшої кількості людей для пожвавлення 

співпраці з європейськими структурами. Головне, щоб інновації знайшли свого 

виробника і в кінцевому результаті забезпечили економічне зростання нації. 



М. Вакуленко як представник від групи компаній «Міжріччя», яка є 

засновником першої в Україні Національної технологічної платформи 

«Агропродовольча», засвідчив розуміння й бажання бізнесу співпрацювати як з 

наукою, так із державою. Виділення значних коштів на фінансування діяльності 

цієї платформи пов’язано з перспективністю її розвитку, яка насамперед мала б 

забезпечити в найближчі терміни не лише швидке впровадження наукоємних 

технологій в економіку, а й одержання інвестицій зарубіжних партнерів на 

взаємовигідних умовах шляхом встановлення як прямих бізнес-контактів, так і 

сумісної участі в рамкових та інших програмах фінансованих ЄС. 

З матеріалами семінару можна ознайомитися за посиланням: 

https://www.dropbox.com/sh/9umkr63q6x47fk6/3Jruv2gC88 (Матеріали семінару 

в Ужгороді «Інструменти підтримки інновацій у науково-технологічних 

програмах ЄС» // Львівський 

ЦНІІ(http://cstei.lviv.ua/ua/item/730?PHPSESSID=c413e613e1875fd3170f5aa4b2

254810). – 2012. – 11.05). 

 


