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наукових установ та
органiзацiй НАН УкраТни

}:

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20.06,18 м 500
MiHicTepcTBo економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни р€lзом з Щержавною
iнновацiйною фiнансово-кредитною установою реалiзують проект <Фонд
державнОго стимулювання створення i використання винаходiв (корисних
моделей) та промислових зразкiв)), який на конкурсних засадах передбачае
органiзацiю та проведення вiдбору проектiв та стартапiв, пов'язаних зi

створенням та/або використанням винаходiв, корисних

моделей,
промислових зр€lзкiв та ноу-хау та iнших результатiв iнтелектуальноТ, творчоТ
дiяльностi.

У

зв'язку

з

вищенаведеним Нацiональна академiя

повiдомляе наступне.

наук УкраiЪи

на першому етапi конкурсу подаеться коротка iнформацiя про проект.
переможцi отримують грант на розробку проекту. На наступному етапi

передбачаеться видiлення коштiв на фiнансування проекту.
Заявки для участi у KoHKypci подаються в електронному виглядi на вебсайтi {ержавноi iнновацiйноI фiнансово-кредитноТ установи (адреса:
https//www.sfii.gov.ua, перейти за посиланням <<Фонд пiдтримки винаходiв

IV{iHeKoHoMp оз

виткр

).

заявки подаються за наступними прiоритетними напрямами:

розвитоК сучасниХ iнформацiйних, комунiкацiйних технологiй,

робототехнiки;

-

осво€ння нових технологiй транспортування енергii, упровадження
енергоефективних, ресурсозберiгаючих технологiй, освосння €Lльтернативних

джерел енергiТ;

освоеннЯ нових технологiй високотехнологiчного розвитку
транспортнот системи, ракетно-космiчноi галузi, aBia-i суднобудування,
озброення та вiйськовоТ технiки:
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широке застосування технологiй бiльш чистого виробництва та

охорони навколишнього природного середовища;
- технологiчне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
- освоення нових технологiй виробництва матерiалiв, ix оброблення i
з'еднання, створення iндустрii наноматерiалiв та нанотехнологiй;
- упровадження нових технологiй та обладнання для якiсного медичного
обслуговування, лiкування, фармацевтики.
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Виконавець: МахновськийЩ.С. т.239-65-02

r г-/'rзп.{дJ_"вець

