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Інформаційний день Європейського інституту інновацій і технологій 

 

5 жовтня 2016 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук 

України відбулися заходи в межах Інформаційного дня Європейського 

інституту інновацій і технологій (European Institute of Innovation & 

Technology, EIT)  (Національна академія наук України). 

Національна академія наук України спільно з Європейським інститутом 

інновацій та технологій провели вказаний Інформаційний день відповідно до 

плану реалізації проекту RI-LINKS2UA Рамкової програми Європейського 

Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

Слід зазначити, що згаданий інститут – невід’ємна частина програми 

«Горизонт 2020». Остання ж, у свою чергу, є одним з найважливіших 

елементів інноваційного союзу – флагманської ініціативи «Європа 2020», 

спрямованої на підвищення глобальної конкурентоспроможності ЄС. 

У відкритті Інформаційного дня Європейського інституту інновацій і 

технологій взяли участь віце-президент НАН України, директор Інституту 

теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України академік                          

А. Загородній і заступник міністра освіти і науки України М. Стріха. 

Представники Європейського інституту інновацій і технологій в особі 

директора цієї організації М. Керна (Martin Kern) і керівників співтовариств 

знань та інновацій за напрямами «Клімат» (Ю. Панні [Julia Panny]), 

«Здоров’я» (М. Ґурдала (Mikołaj Gurdala)) й «Сировинні ресурси» (К. Кубацкі 

(Krzysztof Kubacki)) представили загальні можливості співпраці вищих 

навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, а також бізнес-сектору 

України з Європейським інститутом інновацій і технологій. Під час 

предметної дискусії з керівниками співтовариств знань та інновацій 

Європейського інституту інновацій і технологій за напрямами «Клімат», 

«Здоров’я» та «Сировинні ресурси» зацікавлені представники українських 

установ мали змогу отримати відповіді на питання та встановити необхідні 

контакти з відповідними підрозділами зазначеної організації. 

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                 

С. Веретюк представив бачення України щодо розвитку інновацій через 

започаткування платформи Hi Tech Strategy, яка об’єднуватиме науку, бізнес 

і передові технологічні розробки. 

За результатами обговорення ухвалено рішення про подальше 

розширення співпраці й організацію предметних зустрічей представників 

різних підрозділів Європейського інституту інновацій і технологій із 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2573


зацікавленими вищими навчальними закладами, науковими установами та 

представниками бізнес-сектору України. 

Докладна інформація про завдання, напрями та результати роботи 

Європейського інституту інновацій і технологій доступна на офіційному 

інтернет-сайті цієї організації: https://eit.europa.eu/ 

Більше про можливості співпраці зацікавлених українських установ 

з Європейським інститутом інновацій і технологій дізнавайтеся з поданих 

нижче презентацій, якими супроводжувалися доповіді учасників 

Інформаційного дня. 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЩОДО МІСІЇ ТА ПРІОРИТЕТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙ І 

ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАПРЯМУ «КЛІМАТ» 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАПРЯМУ «ЗДОРОВ’Я» 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАПРЯМУ «СИРОВИННІ РЕСУРСИ» 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ RI-LINKS2UA ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020» 

 

https://eit.europa.eu/
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/2016-10-05_EIT%20Introduction_MK_final.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/2016-10-05_EIT%20Introduction_MK_final.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/Climate-KIC_EIT%20Awareness%20Day_Kiev.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/EIT%20Health_presentation_5_10_2016_Kiev.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/2016%20EIT%20Awareness%20Day%20Ukraine%20KIC%20RM%20presentation.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/27-07-2016_High-Tech-strategy_OFFICe_1_short.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/general_RI-LINKS2UA.pdf

