Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва
Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ ім.В.Н. Каразіна
Рада аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров'я України
Рада молодих вчених при Міністерстві культури України
за підтримки департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації
Запрошують взяти участь представників науки, бізнесу, та органів державної влади у роботі

Круглого столу
«Інновації: наука, бізнес, державна підтримка бізнесу»
Ідея круглого столу: впровадження наукових розробок в діяльність бізнесу – це основа для
підвищення його ефективності і прибутковості, а також умова для перетворення харківської науки в
прибуткову сферу, драйвера економічного зростання.
Для того, щоб зробити Харківську область інноваційним регіоном. Перший крок – запустити
постійну комунікацію науки і бізнесу за підтримки органів влади. Далі – запуск спільних проектів і
організація системної діяльності в регіоні щодо трансферу технологій та створення інноваційних
підприємств.
Наука може пропонувати: консалтинг, тренінги та курси, наукові розробки.
Бізнесу цікаво: отримання нових технологій, створення інноваційних підприємств, ефективні
відповіді на поточні питання: виробництво, маркетинг, податки, облік, ін.
Органи влади підтримують: підвищення результатів бізнесу, комерціалізація науки, залучення
інвестицій на створення інноваційних підприємств.
На круглому столі буде представлено до обговорення:
• Розробки харківських вчених, на скільки вони цікаві бізнесу, як ними скористатися
• Потреби та інтереси бізнесу: що бізнесу регіону важливо і необхідно
• Існуючі інструменти державної підтримки малого та середнього бізнесу в сфері інновацій
Кожен зможе представити свої інтереси і бачення даного питання і зав'язати ділові контакти.
Варіанти участі:
1. Подання роботи організації (міні-доповідь, 5 хв.).
2. Подання існуючих напрацювань, пропозицій запитів (міні-доповідь, 5 хв.).
3. Листівка формату А4 (для стенду з пропозиціями).
4. Участь в обговоренні.

Час та місце проведення:
28 грудня 2016 року, 15:00
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи 4, Малий конференційний зал, ауд.2-49
Для участі в круглому столі необхідно до 10:00 28 грудня 2016 р зареєструватися за формою:
https://goo.gl/forms/FUpJeOqfsnsy6PIj2
Звертаємо увагу, що участь у круглому столі БЕЗКОШТОВНА.
На круглому столі буде вестися відеозйомка.
За підсумками круглого столу буде запущений сформований пакет пропозицій Харківської науки, а
також список запитів до науки від бізнесу
Результати круглого столу – будуть розміщені на Інтернет-ресурсі http://innovation.kh.ua та опубліковані
в фаховому виданні «Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія Економічна»
Інформаційна підтримка: Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія Економічна.
Медійна підтримка: kharkiv.biz.ua, cyber.kharkov.ua, innovation.kh.ua, radiokeks.com
За додаткової інформацією звертатися:
(063)131-28-76, (099)453-54-67, new.level.center@gmail.com Максимов Михайло Сергійович

