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THE STCU WORKSHOP "FROM SCIENCE TO BUSINESS"

SCIENCE AND INNOVATION. № 4, 2006

The STCU Workshop "From Science to
Business" is an excellent forum for commercial
and business exchanges with scientists of
Ukraine.

The STCU is ideally positioned to match an
unexploited supply of scientific and technical
expertise to meet your commercial or non$com$
mercial needs. Through its primary mission of
non$proliferation of WMD expertise, the STCU
has compiled a treasure trove of experience and
knowledge about the many highly talented sci$
entists and technologists in Ukraine,
Azerbaijan, Georgia, Moldova and Uzbekistan.
And the STCU is a well$established, western$
style organization with nearly 10 years of oper$
ational experience that can help steer you
through the uncertainties of the business and
investment environments in these emerging
economies. The STCU has:
– Legal status, diplomatic accreditation, tax

and customs exemptions for financed proj$
ects and activities, all guaranteed under the

international agreement establishing the
STCU;

– Proven experience in project management:
nearly 1000 research projects totalling
nearly $145 million;

– Over 150 private sector and governmental
agencies which have joined the STCU's
Partnership Program to finance their own,
tailored S&T projects (totalling more than
$45 million) through the STCU.

The STCU's staff of professionals is experi$
enced in working with industry and business
representatives, including protecting their busi$
ness$sensitive information and interests. In this
way, the STCU can serve you as a trustworthy
and cost$effective bridge to the yet$to$be$
tapped opportunities for contract research and
technology development in Ukraine, Azer$
baijan, Georgia, Moldova and Uzbekistan.

I hope that you will find the STCU worthy
of a closer look. It is a win$win$win situation
you should not pass up: win for you, win for
these former military institutes looking for a
chance to perform, and win for the STCU's non$
proliferation mission (which, actually, is a win
for global security)! 

Let us know if STCU can be of service to
you in matching your business and technology
needs.

Respectfully,

Andrew A. Hood
STCU Executive Director

WELCOME 
FROM  STCU  EXECUTIVE  DIRECTOR
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СЕМІНАР УНТЦ "ВІД НАУКИ ДО БІЗНЕСУ"

Семінар УНТЦ "Від науки до бізнесу"–
це чудовий форум, що надає можливість
зустрітися представникам комерційних та
ділових кіл з вченими України. 

В ідеалі, метою УНТЦ є співставити не$
використаний потенціал наукової та техніч$
ної експертизи у відповідності до Ваших ко$
мерційних та некомерційних потреб. Через
свою первинну місію нерозповсюдження екс$
пертизи щодо виготовлення зброї масового
знищення, УНТЦ накопичив справжній
скарб досвіду та знань про багатьох надзви$
чайно талановитих вчених і технології в Ук$
раїні, Азербайджані, Грузії, Молдові та Узбе$
кистані. Крім того, УНТЦ – це організація з
західним стилем менеджменту, що добре себе
зарекомендувала, та має близько 10 років
оперативного досвіду, і яка може допомогти
Вам подолати проблеми в сферах ділового та
інвестиційного середовищ в країнах з моло$
дою/нестабільною економікою. УНТЦ зі
свого боку може запропонувати:
– Юридичний статус, дипломатичну акре$

дитацію, податкові та митні звільнення
для профінансованих проектів та їхньої
діяльності; все це гарантовано міжнарод$
ною угодою про створення УНТЦ; 

– Перевірений досвід в управлінні проек$
тами: близько 1000 дослідницьких про$
ектів на загальну суму майже 145 міль$
йонів доларів США; 

– Понад 150 представників приватного
сектору та урядових оранізацій, які
приєдналися до Партнерської Програми
УНТЦ з метою профінансувати свої

власні, у відповідності до їхніх потреб,
дослідницькі проекти (на суму більш ніж
45 мільйонів доларів США) через
УНТЦ.

Професійний персонал УНТЦ має знач$
ний досвід роботи з представниками промис$
ловості та ділових кіл, включаючи захист
конфіденційної бізнес$інформації та інте$
ресів бізнесменів. Таким чином, УНТЦ може
прислужитись Вам як надійний та прибутко$
вий міст до широких можливостей, що їх мо$
жуть надати угоди на проведення наукових
досліджень та розробку технологій в Україні,
Азербайджані, Грузії, Молдові та Узбекис$
тані.

Я сподіваюся, що Ви знайдете УНТЦ
гідним Вашої уваги та більш детального по$
гляду. Це саме той випадок, коли у виграші
залишаються всі сторони, і Ви не повинні
втрачати такої нагоди: у виграші будете Ви,
колишні оборонні інститути, які потребують
цей шанс для самореалізації; це також виг$
раш для УНТЦ і його місії нерозповсюджен$
ня (що, фактично, є виграшем для глобальної
безпеки)!

Повідомте нас будь ласка, якщо УНТЦ
може допомогти Вам з підбором певних тех$
нологій у відповідності до потреб вашого
бізнесу.

З повагою,

Ендрю Е. Худ
Виконавчий директор УНТЦ

ВІТАЛЬНЕ  СЛОВО 
ВІД  ВИКОНАВЧОГО  ДИРЕКТОРА  УНТЦ


