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НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 3, 2006

Національна академія наук України та АКБ
"Промінвестбанк" з метою сприяння станов

ленню інноваційної моделі розвитку еко

номіки України і ефективного використання
для цієї мети науково
технічного та інтелек

туального потенціалу, широкого впровад

ження новітніх технологій, а також, визнаю

чи важливість та взаємну зацікавленість у
двосторонньому співробітництві, закріплену
в генеральній угоді №09
186/8 "Про співро

бітництво між Національною академією наук
України та Промінвестбанком" від 11 лютого
2005 року, оголосила конкурс бізнес
планів
інноваційних проектів наукових установ
НАН України.

Бізнес
плани інноваційних проектів, що
подавалися на конкурс, повинні були задо

вольняти наступним вимогам: стосуватися
створення нових технологій, продукції, по

слуг, а також організаційно
технічних рішень
виробничого, комерційного, адміністратив

ного або іншого характеру, що істотно поліп

шують структуру та якість виробництва або
соціальної сфери; і містити такі розділи:
– загальна характеристика установи, що

подає проект (назва, сфера діяльності,
адреса, досягнення, успіхи у впроваджен

ні проектів);

– термін окупності інноваційного проекту
не повинен перевищувати 3–5 років;

– коротка характеристика інноваційного
проекту (резюме);

– характеристика використаних енергоз

берігаючих технологій (за наявності);

– аналіз ринку;
– характеристика галузі, в якій реалізуєть


ся проект;
– характеристика продукції (послуг), яку

планується виробляти, оцінка конкурен

тоспроможності;

– потенційні споживачі та ринки збуту
продукції (при наявності надати копії до

говорів, протоколів про наміри тощо);

– забезпечення виробництва основними
ресурсами;

– заплановані обсяги та структура вироб

ництва;

– календарний план та строки реалізації
інноваційного проекту;

– аналіз можливих ризиків та методи їх
зниження;

– фінансовій план (структура та обсяги
фінансування, доходи, витрати, обґрунту

вання окупності інноваційного проекту).

На конкурс поступило 18 бізнес
планів.
Експертна рада НАН України з питань науко

во
технічної експертизи інноваційних про

ектів технопарків разом з експертами АКБ
"Промінвестбанк" розглянула подані бізнес

плани і після всебічного обговорення та вра

хування зауважень експертів,  ухвалила:

1. Першу премію не присуджувати. 
2. Другу премію присудити 2
м проектам:

"Створення нового покоління компакт

них установок для підготовки якісної
питної води" (виконавець Інститут ко

лоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Ду

манського НАН України) та "Впровад

ження безвідходних технологій отриман

ня біологічно активних речовин із морсь

ких організмів" (виконавець Інститут
біології південних морів ім. О. О. Кова

левського).

3. Третю премію присудити 4
ом проектам:
"Індивідуальний комплексний пристрій
передпускового підігріву малолітражних
дизельних двигунів внутрішнього згоран

ня" (виконавець Інститут загальної та не

органічної хімії ім. В. І. Вернадського),
"Створення вітчизняного продуцента по

верхневого антигену віруса гепатиту В як
компоненту вакцин на основі метилот

рофних дріжжів" (виконавець Інститут
біології клітини),  "Впровадження  нової
перспективної розробки мініатюрного оп

товолоконного спектрометра, з сучасним
USB інтерфейсом зв"язку  з комп’ютером,
має високу чутливість і швидкодію" (ви

конавець Міжнародний центр "Інститут
прикладної оптики"), "Фундуковий роз

садник" (виконавець Національний денд

рологічний парк" Софіївка"). 

До правління АКБ "Промінвестбанк" на

правлені найкращі бізнес
проекти для мож

ливого їх пільгового кредитування.
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