
    

 

 
 

Ужгородський національний університет 

Консорціум проекту “Хаб-Лабораторія Інтернету Речей”  

запрошують до участі у  семінарі 

"Соціальні виклики та цифрові технології: можливості у рамках 
програми Горизонт 2020. 

 Інноваційний хаб у сфері Інтернету речей” 

Дата та час проведення: 22 листопада 2016 року, 13.30 – 18.00 

Місце проведення: Ректорат Ужгородського національного університету, пл. Народна, 3, м. 
Ужгород, 2 поверх, Зал засідань вченої ради 

Реєстрація за посиланням:   https://goo.gl/VPJt3X   

 

 

13.30 - 14.00 Реєстрація 

14.00 – 14.10 Вітальне слово Проректора з науково-педагогічної роботи д.п.н. 
Лендьел Мирослави Олександрівни 

14.10 – 14.30 Іван Кульчицький 

НКП за пріоритетним напрямом 
«Інформаційно-комунікаційні 
технології»  

Формування інноваційних 
екосистем на регіональному 
рівні та розвиток сфери 
високих технологій в Україні 

14.30 – 14.50 Надія Бойко 

Експерт НКП за пріоритетними 
напрямами «Здоров’я, 
демографічні зміни та добробут» 
та «Харчова безпека, стале 
сільське господарство, морські 
дослідження та біоекономіка» 

Основні проблеми та 
перешкоди для український 
учасників в конкурсах РП 
”Горизонт 2020” 

14.50 – 15.20 Юрій-Володимир Блавт 

Сівітта Україна 

Підвищення 
конкурентоспроможності 
українських виробників. 
Перехід до Індустрії 4.0 за 
допомогою Інноваційного 
хабу ІоТ. Грантові 
можливості для виробничих 
МСП в рамках Горизонт 2020 

15.20 - 15.30 Обговорення та питання 

https://goo.gl/VPJt3X


    

15.30 - 15.45 

 

Перерва на каву та коротка відеопрезентація діючого 
проекту: як це працює (проект для показу уточнюється) 

 

15.45 – 16.05 Наталія Шаховська 

доктор технічних наук,  
професор кафедри 
інформаційних систем та 
мереж, Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних 
технологій, Національного 
університету «Львівська 
політехніка» 

Потенціал НУ «Львівська 
Політехніка» в Інтернеті 
речей 

16.05 – 16.35 Тарас Думенко 

менеджер з розвитку бізнесу 
консалтингової компанії Civitta 

Можливості залучення 
грантового фінансування 
інноваційними малими та 
середніми підприємствами у 
рамках SME Instrument 
Horizon 2020 

16.35 – 16.55 Таїсія Симочко 

НКП за пріоритетними 
напрямами «Здоров’я, 
демографічні зміни та добробут» 
та «Харчова безпека, стале 
сільське господарство, морські 
дослідження та біоекономіка». 

Поступ дій для участі в РП 
”Горизонт 2020”. Значення 
бізнес кейсу, бізнес плану та 
менеджменту ризиків для   
успішного консорціуму. 

16.55 – 17.10 Василь Різак  
доктор фізико-математичних 
наук, професор, завідувач 
кафедри твердотільної 
електроніки з/с інформаційної 
безпеки Ужгородського 
національного університету 

Підготовка успішної 
проектної пропозиції: 
власний досвід 

17.10 – 17.20 Питання та відповіді  

17.20 – 17.40 Дискусія: інтереси кінцевих споживачів та визначення їх ролі 
при підготовці проектних заявок 

17.40 - 18.00 Підсумкове обговорення та заключне слово 
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