
Інститутом фізики НАН України, який є офіційним партнером 

Європейської мережі підприємництва (Europe Enterprise Network, EEN) 

разом з іншими партнерами консорціуму EEN-Україна у Великій 

конференц-залі Торгово-промислової палати України було проведено 

інноваційний українсько-латвійський бізнес-форум. 

Метою проведення форуму було налагодження й поглиблення наукових 

і бізнесових контактів між Латвією та Україною. Цей захід відбувався в 

рамках навчальної схеми, яка передбачає консультаційну допомогу 

українському консорціуму на початковому етапі його становлення. До 

консорціуму EEN-Україна входять вісім партнерів, серед яких інститути, 

фонди, державні й комерційні організації, Торгово-промислова палата 

України, що разом утворюють мережу, яка покриває усю територію України. 

У форумі взяли участь 25 латвійських організацій і понад 40 українських 

компаній, які представляли різні сфери науки та економіки. Під час роботи 

форуму молодший науковий співробітник відділу трансферу технологій та 

захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України Р. Нищик 

зробив презентацію основних досягнень і планів консорціуму EEN-Україна. 

Після завершення офіційної частини форуму представники латвійських 

та українських компаній провели переговори щодо започаткування й 

розвитку співробітництва у форматі S2 B («наука – бізнесу») і B2 B («бізнес – 

бізнесу») зустрічей. 

Під час форуму латвійські компанії та інститути представили широкий 

спектр діяльності – від обробки металічних виробів до виготовлення вітряних 

генераторів. У заході взяли участь представники центрів трансферу 

технологій і технопарків. Сторони обмінялися досвідом та окреслили плани 

на майбутнє. Так, було заплановано провести у вересні зустрічний захід – 

поїздку представників українських компаній до Латвії з метою проведення 

там зустрічей у форматі S2 B і B2 B. 

У рамках роботи інноваційного форуму проводився тренінг для 

працівників регіональних палат, які відповідатимуть за напрям роботи 

«Європейська мережа підприємств», а також для співробітників українських 

організацій, які користуються зазначеною мережею або планують 

скористатися її послугами. 

Наступного дня представники латвійських компаній зустрілися з віце-

президентом НАН України академіком НАН України А. Наумовцем і 

обговорили можливі напрями співпраці з Національною академією наук 

України (Інститутом фізики НАН України разом з іншими партнерами 

консорціуму EEN-Україна проведено інноваційний українсько-латвійський 

бізнес-форум // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

– 2013. – 28.05). 


