Міжнародний семінар-дискусія
«Розвиток українсько-польської співпраці
у сфері науки, технологій та інновацій»
Дата і час проведення: 11 грудня 2017 р., 12:00 – 17:00, реєстрація учасників з 11.45
Місце проведення: стартап-школа НУ «Львівська політехніка», вул. Академіка Колесси, 2
Реєстрація до 8 грудня за посиланням: https://goo.gl/forms/jTKjgFOmI3foZ9Lv1
Організатори та співорганізатори:
 ГО Агенція Європейських Інновацій
 НУ «Львівська Політехніка»
 Люблінський науково-технологічний парк
Основні питання для обговорення:
 Сучасні форми співпраці між бізнесом, наукою та владою та інструменти підтримки
науково-технічного і інноваційного розвитку, як на національному так і на
регіональному рівні.
 Можливості адаптації до українських реалій
польського досвіду формування
регіональних стратегій розумних спеціалізацій.
 Розвиток міжнародної співпраці у сфері підтримки стартапів.
 Використання в Україні європейських інструментів підтримки інноваційної діяльності.
Тематичні панелі:
12.00 - 14.00 Євроінтеграція у сфері науки, технологій та інновацій – як Україна може
використати європейський та польський досвід.
Будуть представлені особливості формування та імплементації регіональних та національних програм
Польщі щодо підтримки інноваційної діяльності. Учасники зможуть обговорити пропозиції та
рекомендації щодо використання в Україні європейського досвіду підтримки інновацій, які підготовлені
експертами проекту «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науковотехнічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО АЄІ під парасолькою Української
сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС за підтримки Європейського Союзу та
Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія».
Панель буде базуватись на реальних прикладах залучення європейського фінансування

українськими та польськими організаціями, а також на практичному досвіді діяльності
ключових спікерів панелі.
14.00 - 15.00 Перерва на обід та спілкування
15.00 - 17.00 Стартапи без кордонів – як Польща та Україна можуть співпрацювати у сфері
підтримки стартапів.
Польські програми підтримки стартапів. Досвід Люблінського науковотехнологічного парку проведення заходів для стартапів за участю польських та українських команд.
Обговорення пропозицій щодо процедур регулювання та підтримки стартапів в Україні. Стартап школа
НУ «Львівська Політехніка» як пілотний майданчик розвитку стартап руху в Україні та використання
сучасних інструменті підтримки стартапів. Виступи українських стартапів.

Організаційні аспекти.
Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації до 8 грудня 2017 за посиланням:
https://goo.gl/forms/jTKjgFOmI3foZ9Lv1
Кількість місць обмежена, тому реєстрація може бути припинена раніше.
Учасники самостійно покривають витрати на проїзд та проживання.
Програма семінару буде надіслана зареєстрованим учасникам на основі отриманих заявок.
Контактна інформація: Іван Кульчицький, ГО АЄІ тел. 0509292396,
Email: kul.ivan@gmail.com

