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Дотичні ініціативи  та проєкти ГО АЄІ



EU4DIGITAL project
https://eufordigital.eu/uk/

https://eufordigital.eu/uk/


Продукти і пропозиції EU4Digital
1.Дослідження «Оцінка ринку для Ініціативи цифрових інновацій та розширення

масштабів (DISC) у країнах Східно Партнерства», яке визначає прогалини у

фінансуванні високотехнологічних стартапів та надає регіональні рекомендації на

високому рівні щодо розвитку механізму фінансової підтримки та відповідних програм

підтримки у шести країнах-партнерах (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,

Республіка Молдова, Україна).

2.“Посібник з побудови підприємницьких екосистем у галузі ІКТ у Східних країнах-

партнерах: аналіз зрілості та рекомендації”.

3.Практичні дії з розвитку партнерства організацій з країн СхП з провідними

інноваційними мережами ІКТ інновацій в Європі, як приклад - розвиток партнерства з

мережею I4MS у контексті технологій 4.0.

4.Платформу екосистеми стартапів Східного партнерства з питань ІКТ-інновацій.

Офіційний запуск платформи планується провести 27 січня 2022 року. Зараз ця

платформа уже має базове інформаційне наповнення і функціонує у тестовому

режимі.

https://eufordigital.eu/uk/library/market-assessment-for-digital-innovation-and-scale-up-initiative-in-eastern-partner-countries/
https://eufordigital.eu/uk/library/guide-for-building-the-ict-entrepreneurial-ecosystems-in-the-eastern-partner-countries-maturity-analysis-and-recommendations/
https://eufordigital.eu/uk/largest-network-of-ict-smes-in-europe-invites-eap-digital-business-associations-to-collaborate/
https://eufordigital.eu/uk/establishing-an-eu4digital-smart-industry-community-space-to-foster-digitalisation-of-manufacturing-smes
https://eapstartups.co/intro


Розвиток партнерства організацій СхП з ЄС



Спільний простір Індустрії 4.0 для країн СхП



Платформа екосистеми стартапів СхП

•



Рекомендації

1. Провести спільне засідання двох комітетів ВРУ: комітету з питань науки, освіти та інновацій та

комітету з питань цифрової трансформації з обговорення актуальних питань розвитку сфери ІКТ

інновацій та інтеграції України у дослідницький та цифровий простір ЄС

2. Провести публічне обговорення рекомендацій EU4Digital щодо розвитку ІКТ інновацій з

формування узгодженої позиції Українп на форумі “ICT Innovation and Governance forum”, який

планується на січень 2022 року

3. Підтримати створення та функціонування відкритих інноваційних екосистем на основі онлайн-

платформ, а також інтеграцію українських інноваційних мереж і структур до європейських

інноваційних мереж.

4. Розробити план дій із ширшого залучення українських організацій у конкурсах програми Горизонт

Європа, які підтримують розробку та використання цифрових інновацій. Обговорити інструменти

підтримки українських організацій у таких конкурсах.

5. Розробити і впровадити національні дорожні карти для розвитку цифрових і технологічних

інфраструктур для досліджень й інновацій.



Рекомендації

1. Забезпечити механізм державного регулювання щодо гармонізації з Європейською хмарною 

ініціативою, зокрема участь України у створенні Європейської хмари відкритої науки.

2. Сприяти приєднанню до європейської політики відкритої науки і відкритих інновацій в

Європейському дослідницькому просторі.

3. Здійснювати державну підтримку участі кращих українських дослідницьких центрів і вчених в

національних і європейських цифрових інфраструктурах.

4. Забезпечити створення системи кредитних і податкових пільг для розвитку інноваційної

діяльності.

5. Запровадити в Україні фінансово-організаційні механізми підтримки трансферу результатів 

наукових досліджень, в першу чергу таких, що відповідають кращим практикам ЄС та 

конкурентоспроможні на рівні цифрового спільного ринку.

6. Розробити систему фінансування ІКТ-досліджень та інновацій на конкурсній основі у співпраці з 

промисловістю. Пропонується створювати спільні дослідницькі програми з ІТ бізнесом в проривних 

напрямках розвитку ІКТ. Забезпечити реалізацію пілотної програми з підтримки створення та 

функціонування центрів 4.0 в Україні.



Контакти

ГО “Агенція Європейських Інновацій” 

Кульчицький Іван 
info@aei.org.ua kul.ivan@gmail.com

Тел.+380509292396

Розсилка
https://groups.google.com/g/innoaei

Facebook 
https://www.facebook.com/InnoEU.UA

https://groups.google.com/g/innoaei
https://www.facebook.com/InnoEU.UA

