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« 21 » квітня  2020 р.                                                                            №   19       

             м. Харків 

 

   Про налагодження взаємодії з European Enterprise network. 

  European Enterprise network (EEN) - європейська мережа підприємств – 

найбільша підпрограма  грантової програми ЄС для розвитку конкурентоспроможності 

малих та середніх підприємств (COSME) у який Україна бере участь з 2016 року. 

Основна ціль EEN - пошук партнерів в 65 країнах світу; комерціалізація 

інновацій - трансфер технологій, пошук інвестора/партнера за кордоном для виведення 

на ринок нової технологічної продукції чи послуг, захист прав інтелектуальної 

власності. Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членів консорціуму, 

який працює  з 2011 року. Одним з членів цього консорціуму від України є Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка з яким наприкінці 2019 року НТУ 

«ХПІ» уклав договір про співпрацю по цьому напряму діяльності. 

З метою активізації роботи вчених, викладачів, дослідників та студентів 

університету з пошуку партнерів в інших країнах світу; комерціалізації інновацій, 

пошуку інвестора/партнера за кордоном для виведення на ринок нової технологічної 

продукції чи послуг, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Директорам навчально-наукових інститутів університету, директору 

науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія», деканам 

факультетів університету забезпечити роботу по формуванню та поданню до НДЧ 

університету не менше двох бізнес- пропозицій від інституту/факультету щодо 

комерціалізації наукових розробок з метою подальшої їх надання до EEN. Подати 

бізнес - пропозицій можна з будь-якого напряму розробок в університеті.  

Подавати бізнес - пропозицій треба до 01 червня 2020 року на англійський та 

українських мовах окремо на електрону адресу maglushchenko@gmail.com. 

Структура у який треба подавати бізнес–пропозицій та приклади їх формування 

розміщені на сайті університету за посиланням 

http://science.kpi.kharkov.ua/ 

За цією адресою розміщена презентація БЕДЮХА Олександра Радійовича 

відповідального за роботу з мережею  EEN в консорціуме EEN-Ukraine від КНУ ім. 

Тараса Шевченка «Оформлення технологічних і бізнес пропозицій в мережі EEN». 

2. З метою контролю за поданням бізнес–пропозицій окрім самої пропозиції 

необхідно надсилати до НДЧ  на згадану вище електронну адресу наступну 

інформацію українською мовою: 

- назва інституту/ факультету; 

- назва кафедри (або кафедр); 

- назва бізнес – пропозиції; 

- ПІБ, посада основної контактної особі щодо наданої пропозиції, електронна 

адреса, номер контактного телефону. 

mailto:maglushchenko@gmail.com
http://science.kpi.kharkov.ua/


  

Відповідальна особа від НДЧ за збір інформації щодо бізнес-пропозицій 

науковий співробітник кафедри матеріалознавства ЖАДЬКО Марія Олександрівна, 

тел.: 066 5166445, e-mail: maglushchenko@gmail.com, математичний корпус, НДЧ, кімн. 

223. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на завідувача НДЧ 

ЛІСАЧУКА Георгія Вікторовича. 

 

 

 

 

В.о. ректора   Андрій МАРЧЕНКО 
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