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Звiт
Про роботу Щентру iнновацiй та розвитку
Ужгородського нацiонал ьного yHi верситету
3 01.01.2015 по 31 .1 2.2015 рр.
Протягом 2015 року L_[eHTpoM було розроблено та подано двi аплiкацiйнi
заявки в рамках програми Еразмус +, а саме:
- кUпдUдЕU - Покращення aBToHoMiT унiверситетiв в YKpaTHi на базi досвiду
ес>> у партнерствi з Королiвським технологiчним унiверситетом Зi ШвецiТ в якостi
заявника; бюджет В97 000 евро;

-

(UNlStrategy

-

Вивчення европейських принципiв

управлiння

3акладiв) у
унiверСитетоМ та розВитоК стратеГiТ длЯ украТнСькиХ вищиХ навЧальНих
партнерствi

з литовським Унiверситетом Миколи Ромеро ра3ом 3

консорцiумом

SOCTECH; бюджет В27 000 евро.

29 сiчня 2а15 року в Ужну було органiзовано проведення

он-лайн
Унiверситету
конференцij'ксталий розвиток унiверситету) за участi канадського
ВiннiпеГ та украiнСькиХ унiверСитетiВ Киево-Могилянська академiя,
!нiпропетровськиЙ державний аграрно-економiчний унiверСитет, Укра'rнськиЙ

католицький унiверситет, Нацiональний унiверситет бiоресурсiв

та
природокористування УкраТни, Lцо надало можливiсть ознайомитись 3 концепцiею
(сталоГо упраВлiннЯ) на приклаДi УнiвеРситетУ Вiннiпег та поглибити партнерськi
вiдносини мiж унiверситетамИ. Було вирiшено запланувати наступну он-лайн
конференцiю на тему кстудентське самоврядуванння)) за участю зазначених

унiверситетiв.

Працiвники t-{lP спiльно lнститутом еклого-релiгiйних студlй органiзували та
прийняли участь у зустрiчi Ректора Ужну з членами Сейму Польщi 10-го квiтня
2015 року. Пiд час зустрiчi були обговоренi питання:
1) Пiдготовка та подання проекту "вiдкритого унiверситету Карпатського
регiону" разом з Унiверситетом м.жешов. Суть проекту: створення сучасних
примiщень на базi Ужну та Унiверситету М.жешов для проведення мiжнародних
конференцiй, виставок, лекцiй, органiзацiт дистанцiйного навчання.
2) Спiвпраця з краТнами Карпатського регiону в рамках iнiцiативи
мiщцержавнот та мiжрегiональнот спiвпрацi "европа Карпат" пiдтриманот

парламентськими та регiональними лiдерами Польщi, Угорщини, Чехii',
СловаЧчинИ, СербiТ та УкраТнИ. МожЛивiстЬ вiдкриття c'bKpeTapiaTy iнiцiтиви
''европа Карпат" на базi Ужну для бiльшого залучення 3акарпатськот областi та
проведення мiжнародних конференцiй та зустрiчей в Ужгородi.

Пiдготовка секцiТ з спiвпрацi унiверситетiв Карпатського регiону на
конференцiТ, яка вiдбудеться 9 вересня 2015 року в м,Криниця, Польща.
4) Участь УжНУ в посиленнi спiвпрацi мiж студенськими органiзацiями
Карпатського регiону та пiдтримка створення Студентського Парламенту

3)

Карпатського регiону.
5) Була обговорена можливiсть участi в мiжнародних наукових консорцiумах
за участi найсильнiших унiверситетiв Польщi, наприклад Варшавського
унiверситету сiльського господарства, Яfеллонського унiверситету в KpaKoBi та
iншими.

В травнa 2015 Ц|Р органiзувало включення УжНУ як субпiдрядного партнера
в рамках проекту <IVlодернiзацiя та покращення безпеки дорожньоТ мережi в
YKpaTHi> поданого !армштадським унiверситетом прикладних наук на конкурс вiд
европейського lнвестицiйного Банку. Чекаемо на погодження цього проекту та
визначення сфери вiдповiдальностi та бюджету УжНУ.

Протягом квiтня 2015 р. ЦIР брав участь в органiзацiТ та обговореннi
створення офiсу нiмецького фонду трансферу технологiй Steinbeis в УжНУ. В
результатi переговорiв було домовлено, що Steinbeis пiдготуе та напраВИТЬ
меморандум про спiвпрацю з Ужну, пiсля пiдписання якого почнеться
спiвробiтництво в пiдготовцi спiльних проектiв.

6 травн я 2015 року в м. Вiдень працiвники t_|lP провели зустрiч Австрiйським
агентством розвитку науки.3а результатами цiеТ зустрiчi було домоВленО ПРО
розробку пропозицiТ вiд УжНУ про мохсtивlсть отримувати замовлеНня На
виконаНня науКово-доСлiдНих робiТ вiд авсТрiйських вузiв та пiдприемств. В даний

момент працiвниками ЦlР було зiбрано iнформацiю вiд науковцiв УжНУ ПРО
можливiсть виконання науково-дослiдних робiт з метою формування пропозицiТ
про спiвпрацю, а саме вiд бiлогогiчного, медичного, хiмiчного, географiчного
факультетiв та факультету lнформацiйних технологiй.

9-го червня 2015 року в м. Будапешт працiвники l_]eHTpy iнновацiЙ та
розвитку прийняли участь В засiданнi робочот групи з реалiзацiт !унайськот

регiональноТ стратегiТ, На зустрiчi були обговоренi великi iнфраструктурнi проекти,
якi цIР зареестрував для участi в KoHKypci в рамках транскордонноТ програми
к Уго р щи н а-Сл о вач ч и н а- Румун iя-Укр аТн а 201 4-2020>>
<Ореп дссеss Life-science Раrk> - створення лабораторiЙ вiдкритогО
доступу у сферi медичних наук;
kNatuRЕskuA - Enhancement of scientific and tоurism iпfrаstruсturе ln паturаl
rеsеrчаtiопs of slovakia and ukraine> - покращення науковот та туристичнот
iнфраструктури природних заповiдних територiй (в т.ч, бiологiчноl' бази
<Колочава> та ботанiчного саду УжНУ),
.

цlР за

пiдтримкоЮ представникiВ робочоТ групи !унайськоТ
закордонних справ Угорщин и та MiHicTepcTBa
MiHicTepcTBa
регiональноj' стратегiТ з
навколишнього середовища Словаччини, якому ми запропонували виступити
партнером в проекr-i "NatureSKUA", 3араз проводиться робота по узгодженню двох
згаданих проектiв з Угорськими та Словацькими партнерами.

ПрацiвникИ

l-]eHTpoM iнновацiй та розвитку була пiдготовлена документацiя для
реестрацiт тов кнауковий парк Ужгородського нацiонального унiверситету).
Науковий парк було внесено до еДРПОУ 07 вересня 2015 року.

б жовтня 2о15 року

працiвниками цlР було проведено засiдання
МiжнарОдногО консорЦiумУ унiверСитетiВ УжНУ. 14 унiверситетiв 3 УкраТни,
1

Казахстану, Литви, Польщi, Словаччини, Угорщини та PyMyHiT були запрошенi до
участi в засiданнi Консорцiуму.Пiд час засiдання унiверситети партнери
презентували своТ проектнi пропозицiТ. Працiвники l_[lP презентували програми еС,
якi можуть надати фiнансування для проектiв.

12 листопада 2015 року працiвники ЩlР прийняли участь в засiданнi робочоТ
групи при MiHicTepcTBi освiти iнауки УкраТни, на якому обговорювалась спiвпраця
украТнських унiверситетiв з европейським iнвестицiйним банком в рамках
програми кВища ocBiTa в YKpaTHi>.3a результатами засiдання працiвники ЦlР
ведуть перемовини з представниками европейського iнвестицiйного банку та
Мiносвiти з приводу включення УжНУ до участi в данiй програмi. Другий етап
конкурсу мiж унiверситетами буде оголошено в 2016 роцi.

1 грудня 2015 року за пiдтримки ЦlР в PeKTopaTi УжНУ була проведена
кlVliжнародна конференцiя iз залучення фiнансових pecypciB еС>. Ректор вИшУ
Володимир Смоланка разом iз гостем Юргеном Райцнером офiцiйно пiдписали
меморандуму про взаеморозумiння мiж Ужгородським нацiональним

унiверситетом та [_[ентром трансферу технологiй кШтайнбайс>.
lз доповiдями на конференцiТ виступили П/артiн Сiнкуле (lнститут
(RESOURCE) та Наталiя
регiонального розвитку, Прага) з презентацiею проекту
Лiхольот (Спiльний технiчний ceKpeTapiaT), яка розповiла про програмУ
транскордонного спrвробiтництва Угорщина Словаччина Румунiя УкраТна,
наголосивши на успiху програми та iT продовженнi до 2017 року. Про <ПрогРамУ
транскордонного спiвробiтництва Румунiя - Республiка Молдова - УкраТна 20072013: досвiд з минулого перiоду та майбутнi прiоритети)) доповiдала Юлiя ГрицкУдндрiеш (Спiльний технiчний ceкpeTapiaT). ТаТсiя Симочко (Нацiональний
контактний пункт кГоризонт-2020> в УжНУ) розповiла про HoBi можливостi в
рамках програми <Горизонт-202О>>, а саме про робочi програми на2016-2017 РОкИ
для Соцiальних викликiв'1 та 2.,Щиректор l-{eHTpy трансферу технологiй
кШтайНбайс> ЮргеН Райцнер допоВrдаВ про прИкладИ вже реалiзованих проектiв
та подiлився планами спiвпрацi з Ужгородським нацiональним унiверситетом.
l_{eHTpy в перiод з 01.01.2015 по 31.12.2015 РР.бУЛО
можливостей мiжнародноТ спiвпрацi, участi у рядi
низку
проаналiзовано
та
вивчено
на
регiонаЛьниХ та iнтеРнацiональниХ програМ. Прiоритетними напрямками роботи
2016 piK е пiдготовка проектiв за наступними програмами.
1) !унайська програма 2020 - прiоритет ocBiTa. Вiдкритi конкурси: вересенЬ
201 б р.

У результатi роботи

2) Транскордонна програма HUSKROUA 2020. Конкурс на великi
iнфраструктурнi проекти: червень 2016. Вiд УжНУ зареестроВано ДВа
-'Life
Science Раrk"- розвиток наукового парку та "NatureýKUA"проекти:

3)

4)

рOзвиток iнфраструктури бiобази та ботанiчног* саДУ УжНУ.
Програма Ёразмус+. Конкурс за прiоритетOм З Стратегiчне партнерсТВО
для мOлодi. Конкурс: лютий 2016.
Проrраrм* Горизонт 202а. пiдтримку iнновацiйшоТ дiяльностi малого Та
Gередньфго бiзнесу, Конкурс. лютий-березень 201 6,

.Щиректор
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