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Оперативна інформація науково�інноваційної сфери

Міністерство освіти і науки України, Мініс

терство промислової політики України разом
з Національною академією наук України ого

лосило Всеукраїнський конкурс інновацій

них технологій

Конкурс проводиться у відповідності до
"Положення про Всеукраїнський конкурс
інноваційних технологій", затвердженого по

становою Кабінету Міністрів України від
28.10.04 N1421. Конкурс є відкритим для ви

щих навчальних закладів, науково
дослідних
інститутів, підприємств, установ, організацій
України та окремих фізичних осіб.

Метою проведення конкурсу є забезпе

чення розвитку державної системи інновацій
та трансферу технологій, визначення най

більш конкурентоспроможних інноваційних
технологій та стимулювання їх впроваджен

ня у виробництво.

На Конкурс приймаються завершені ін

новаційні технології, спрямовані на реаліза

цію стратегічних пріоритетних напрямів ін

новаційної діяльності:
– модернізація електростанцій; нові та від


новлювані джерела енергії; новітні ре

сурсозберігаючі технології; 

– машинобудування та приладобудування
як основа високотехнологічного онов

лення всіх галузей виробництва; розви

ток високоякісної металургії; 

– нанотехнології, мікроелектроніка, інфор

маційні технології, телекомунікації; 

– вдосконалення хімічних технологій, нові
матеріали, розвиток біотехнологій; 

– високотехнологічний розвиток сільсько

го господарства і переробної промисло

вості; 

– транспортні системи: будівництво і ре

конструкція; 

– охорона і оздоровлення людини та на

вколишнього середовища. 

Основними завданнями конкурсу є:
– відбір в рамках кожного пріоритетного

напряму інноваційної діяльності техно

логій, які б забезпечували істотне онов

лення вітчизняного виробництва на рівні
світових стандартів; 

– пошук потенційних споживачів науково

технологічних розробок; 

– сприяння формуванню інформаційного
середовища щодо використання резуль

татів інтелектуальної діяльності в нау

ковій сфері та їх впровадження у вироб

ництво; 

– сприяння розвитку інноваційної сфери
та освоєнню конкурентоспроможних
інноваційних технологій у базових галу

зях промисловості. 

Конкурс проводиться в два етапи. Пер(
ший етап дозволяє відібрати такі технології,
які мають відповідний науково
технологіч

ний рівень розробки, потенційну сферу за

стосування, технічну можливість реалізації
та впровадження розробки. На другому етапі
здійснюється поглиблений аналіз перспек

тивності застосування запропонованих тех

нологій у виробництві, соціального та еко

номічного ефекту від впровадження, конку

рентоспроможності на вітчизняному та сві

товому ринках, сприянню оновленню вітчиз

няного виробництва на рівні світових стан

дартів.

Організаційний комітет конкурсу на
підставі проведеної експертизи визначає пе

реможців в кожному з пріоритетних на

прямів інноваційної діяльності, які будуть
представлені на Всеукраїнський виставці
"Укртехнологія"2006" та подані в установле

ному порядку до  Української державної ін

новаційної компанії для фінансування інно
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ваційних проектів, якими передбачається
впровадження технологій.

Крім того, спонсорами конкурсу на під

ставі самостійного розгляду технологій,
представлених на конкурс, визначені на

ступні призи:
– Компанія "Акадекс" – перший приз – 

75 тис. грн., другий – 50 тис. грн., третій –
25 тис. грн. серед всіх технологій, пода

них на конкурс. 

– Міжнародний фонд "Техноміст" – премія
в 1000 дол. США в номінації "Інфор

маційні технології та телекомунікації". 

Інформаційну підтримку здійснюють –
інтернет
проект "Інформаційна спілка мало

го & середнього бізнесу України", журнал
"ММ. Гроші і технології", Науково
популяр

ний журнал "Винахідник і раціоналізатор",
Науково
популярний журнал НАН України
"Колега", науково
популярна газета "Світ".

В ході проведення конкурсу можливе
встановленні додаткових призів.

Вимоги до подання матеріалів:
Форму запиту на участь у першому етапі

конкурсу можна отримати на веб
сторінці
Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua) або скопіювати на дискету
автора в Українському інституті науково


технічної та економічної інформації
(УкрІНТЕІ) – вул. Горького, 180, к. 19, 
тел: (044) 521–00–67 чи в регіональних Цен

трах науково
технічної інформації.

Три роздрукованих примірника запиту
разом з дискетою, яка містить запит в елек

тронному вигляді, у окремій папці з познач

кою "Конкурс інноваційних технологій" та
номером відповідного пріоритетного напря

му інноваційної діяльності приймаються і
реєструються від 10
00 до 17
00 в УкрІНТЕІ,
або, за бажанням авторів, в Львівському
ЦНТЕІ, Харківському ЦНТЕІ, Запорізькому
ЦНТЕІ, Одеському інноваційно
інформа

ційному центрі "ІНВАЦ" за їхніми адресами
до 15 червня 2006 року. Підготовлені запити
повинні супроводжуватись експертними вис

новками про можливість відкритого опублі

кування.

Учасникам, які пройдуть до другого ета

пу, відповідні форми запиту будуть надіслані
безпосередньо на їх адресу після підведення
підсумків першого етапу до 29 вересня 
2006 р. 

Відповідальним виконавцем від
УкрІНТЕІ є заступник директора В. В. Ками

шин, тел. 8 (044) 521–09–22, 521–00–22, 
E
mail: kvv@uintei.kiev.ua.

Голова організаційного комітету
Міністр освіти і науки України

Ніколаєнко С. М.


