For detailed information, please contact the nearest innovation office of the network IITN:
Centre «Innovation Office» of the National
Aerospace University «Kharkov Aviation
Institute», Kharkiv
http://www.inno.net.ua
Markovych S.E., Dr., executive
of the Centre «Innovation Office»
Tel. (+38 057) 788 40 59,
ceo@innotech.org.ua

Innovation Office of Lviv Polytechnic
National University, Lviv
http://nauka.lp.edu.ua/
Кachmar-Kos N., Executive
of the Innovation Office
Тel. (+38 032) 258 22 82
Тel. (+38 032) 258 22 14
kachmarkos@gmail.com

«Centre of Innovation, Commercialization
and Entrepreneurship» of the National
Metallurgical Academy of Ukraine,
Dnipropetrovsk
http://www.nmetau.edu.ua/cice
Sorokina I.V., manager of the Centre of Innovation, Commercialization and Entrepreneurship
Тel. +38 (056) 374 82 88
cicecentre@gmail.com

Іnnovation Centre of the Donbass State
Engineering Academy,
Kramatorsk
http://dgma.donetsk.ua/innovatsionnyiytsentr.html
Кrivun V.S., executive of the Innovation Centre
Тel. (+38 06264) 169 42,
nis@dgma.donetsk.ua

Centre «Innovation Office» of the Odessa I.I.
Mechnikov National University,
Odessa
http://innocentre.onu.edu.ua/
Nyenno, I.M., Dr., executive of the Centre
«Іnnovation Office»
Тel. (+38 048) 748 11 02
innott@onu.edu.ua

Іnnovation Office of the RHEI “Crimean
University for the Humanities”,
Yalta
http://www.innovation.kgu.edu.ua/
Gribanov V.V., Dr., executive of the Innovation Office of the Crimean University for the Humanities
Тel. (+38 0654) 327622
saga-info@mail.ru

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до найближчого інноваційного офісу мережі IITN:
Центр «Інноваційний офіс» Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є.
Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», м. Харків
http://www.inno.net.ua
Маркович С.Є., к.т.н., керівник Центру
«Інноваційний офіс»
Тел. (+38 057) 788 40 59,
ceo@innotech.org.ua

Центр Інноваційного Розвитку
Національного університету “Львівська
політехніка”,
http://nauka.lp.edu.ua/
Качмар-Кос Н., керівник Інноваційного офісу
Тел. (+38 032) 258 22 82
Тел. (+38 032) 258 22 14
kachmarkos@gmail.com

«Центр Інновацій, Комерціалізації
та Підприємництва» Національної
металургійної академії України, м.
Дніпропетровськ
http://www.nmetau.edu.ua/cice
Сорокіна І.В., менеджер Центру Інновацій,
Комерціалізації та Підприємництва
Тел. +38 (056) 374 82 88
cicecentre@gmail.com

Інноваційний центр Донбаської державної
машинобудівної академії, м. Краматорськ
http://dgma.donetsk.ua/innovatsionnyiytsentr.html
Кривунь В.С., керівник Інноваційного центру
Тел. (+38 06264) 169 42,
nis@dgma.donetsk.ua

Центр «Інноваційний Офіс» Одеського
національного університету імені І.І.
Мечникова, м. Одеса
http://innocentre.onu.edu.ua/
Нєнно І.М., к.е.н., керівник Центру
«Інноваційний офіс»
Тел. (+38 048) 748 11 02
innott@onu.edu.ua

Інноваційний офіс РВНЗ «Кримський
гуманітарний університет»,
м. Ялта
http://www.innovation.kgu.edu.ua/
Грибанов В.В., к.е.н., керівник
Інноваційного офісу КГУ
Тел. (+38 0654) 327622
saga-info@mail.ru

International Innovation Transfer Network
Міжнародна мережа трансферу інновацій
Международная сеть трансфера инноваций

Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший инновационный офис сети IITN:
Центр «Инновационный офис»
Национального аэрокосмического
университета им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт», г.
Харьков
http://www.inno.net.ua
Маркович С.Е., к.т.н., руководитель Центра
«Инновационный офис»
Тел. (+38 057) 788 40 59,
ceo@innotech.org.ua

Центр Инновационного Развития
Национального университета “Львовская
политехника”, г. Львов
http://nauka.lp.edu.ua/
Качмар-Кос Н., руководитель
Инновационного офиса
Тел. (+38 032) 258 22 82
Тел. (+38 032) 258 22 14
kachmarkos@gmail.com

«Центр Инноваций, Коммерциализации
и Предпринимательства» Национальной
металлургической академии Украины, г.
Днепропетровск
http://www.nmetau.edu.ua/cice
Сорокина И.В., менеджер Центра
Инноваций, Коммерциализации и
Предпринимательства
Тел. +38 (056) 374 82 88
cicecentre@gmail.com

Инновационный центр Донбасской
государственной машиностроительной
академии, г. Краматорск
http://dgma.donetsk.ua/innovatsionnyiytsentr.html
Кривунь В.С., руководитель
Инновационного центра
Тел. (+38 06264) 169 42,
nis@dgma.donetsk.ua

Центр «Инновационный офис» Одесского
национального университета имени И.И.
Мечникова, г. Одесса
http://innocentre.onu.edu.ua/
Ненно И.М., к.э.н., руководитель Центра
«Инновационный офис»
Тел. (+38 048) 748 11 02
innott@onu.edu.ua

Инновационный офис РВУЗ «Крымский
гуманитарный университет»,
г. Ялта
http://www.innovation.kgu.edu.ua/
Грибанов В.В., к.э.н., руководитель
Инновационного офиса КГУ
Тел. (+38 0654) 327622
saga-info@mail.ru

http://inno.net.ua/

www.uni4inno.eu

The strategic objectives of the IITN are:

Стратегічні цілі Міжнародної мережі
трансферу інновацій:

Стратегические цели Международной сети
трансфера инноваций:

TECHNOLOGY, SERVICE AND PRODUCT
PROMOTION

ПРОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОСЛУГ ТА
ПРОДУКЦІЇ

ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, УСЛУГ И
ПРОДУКЦИИ

• organizing a network of technical and
commercial offices in CIS and EU countries for
research / commercial companies and groups

• створення мережі технічних та комерційних
представництв в країнах СНД та ЄС для
дослідницьких / комерційних компаній та груп;

• с оздание сети технических и коммерческих
представительств в странах СНГ и ЕС
для исследовательских / коммерческих
компаний и групп;

ATTRACTING PARTNERS AND INVESTMENTS

ЗАЛУЧЕННЯ ПОТЕНЦЙНИХ ПАРТНЕРІВ
ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТИЦИЙ

• find the best technological and organizational
solutions for the investor;

• з абезпечення комерціалізації досліджень;

• обеспечение коммерциализации исследований;

TECHNICAL AND FINANSIAL SUPPORTING
OF INNOVATIONS

ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
ІННОВАЦІЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

• пошук інвесторів та партнерів для
впровадження інноваційних проектів;

• поиск инвесторов и партнеров для реализации
инновационных проектов;

• забезпечення прямої технічної підтримки
інноваційних проектів (лабораторії та
устаткування партнерів Міжнародної
мережі трансферу інновацій та технологій)
та пошук необхідного спеціалізованого
устаткування на конкретній території

• обеспечение прямой технической поддержки
инновационных проектов (лаборатории и
оборудование партнеров Международной
сети трансфера инноваций и технологий) и
поиск необходимого специализированного
оборудования на обусловленной территории

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТЕХНІЧНИХ ТА
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УСТАНОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКИХ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

• забезпечення можливості отримання
устаткування та лабораторій для технічних
та дослідницьких установ на умовах лізингу;

• обеспечение возможностей получения
оборудования и лабораторий для
технических и исследовательских
учереждений на условиях лизинга

CONTINUING EDUCATION

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• employment assistance

• сприяння працевлаштуванню;

•п
 редоставление образовательных услуг
ведущими европейскими специалистами
и организациями (тренинги, стажировки,
курсы повышения квалификации,
дистанционное образование);

CONSULTING AND EXPERTISE

КОНСАЛТИНГ ТА ЕКСПЕРТИЗА

КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТИЗА

• promoting innovative and science-driven
technologies at the world market;

• providing organization and cooperation
between research groups and industry;

• providing commercialization of research;

• financing of high-quality innovative projects
from internal sources of the IITN;
• finding investors and partners for the
implementation of innovative projects;

The UNI4INNO project aims to

Метою проекту UNI4INNO є

Целью проекта UNI4INNO

increase the relevance and capacities

сприяння зростанню значущості

является поддержка украинских

of Ukrainian partner universities in

та можливостей українських університетів-

университетов-партнеров в построении и

contributing to knowledge based economic

партнерів та їхнього внеску в економічний

развитии экономики, основанной на системе

development, and to mobilize their potential

розвиток, який ґрунтується на знанні, а також

знаний, мобилизация их потенциала как

as key partners in the Ukrainian innovation

мобілізації їхнього потенціалу як ключових

ключевых игроков в инновационной системе

system, by stimulating structural reforms

гравців в інноваційній системі України шляхом

Украины путем создания центров (структур)

via the implementation of sustainable

створення центрів (структур) з надання

по предоставлению услуг для обеспечения

innovation support structures and services.

послуг щодо забезпечення стабільного

стабильного процесса внедрения инноваций.

International Innovations Transfer Network
has unique experience of many years of

процесу впровадження інновацій.
Міжнародна мережа трансферу інновацій

• providing direct technical supporting of
innovative projects (with the laboratories
and equipment of IITN partners) and finding
of needed special equipment in the
specified territory

FINANSIAL SUPPORTING OF TECHNICAL
AND RESEARCH INSTITUTION

• finding investors and partners for upgrading of
technical base and administrative structure;
• providing abilities of leasing of equipment
and laboratories for technical and research
institutions

• просування інноваційних та науковоорієнтованих технологій на світовому ринку;

• з абезпечення консолідації та
співробітництва між дослідницькими
групами та промисловістю;

• забезпечення інвестора найкращими
технологічними та організаційними рішеннями;

• фінансування кращих інноваційних
проектів коштами Міжнародної мережі
трансферу інновацій та технологій;

•п
 ошук інвесторів та партнерів для
модернізації технічної бази та
адміністративної структури;

Международная сеть трансфера инноваций
обладает уникальным опытом многолетнего

cooperation with universities and

має унікальний досвід багаторічної співпраці

сотрудничества с университетами и

companies from Spain, Sweden, Germany,

з університетами та підприємствами

предприятиями из Испании, Швеции,

USA and Ukraine. The International

Іспанії, Швеції, Німеччини, США та України.

Германии, США и Украины. Европейская

Innovations Transfer Network promotes

Європейська мережа трансферу інновацій

сеть трансфера инноваций содействует

collaborative efforts of various

сприяє спільним зусиллям різних організацій у

совместным усилиям различных организаций

organizations to produce qualitative goods

виробництві якісних товарів та наданні послуг,

в производстве качественных товаров и

and services, to organize cooperation and

а також співробітництву та пошуку інвесторів

предоставлении услуг, сотрудничеству и

find investors in various fields.

у різних галузях.

поиску инвесторов в различных отраслях.

• providing the educational services with
leading European experts and organizations
(training, internship, refresher courses,
distance learning);

• scientific and technical expertise on
projects attracting leading national and
European experts;

• надання освітніх послуг провідними
європейськими фахівцями та організаціями
(тренінги, стажування, курси підвищення
кваліфікації, дистанційна освіта);

• наукова та технічна експертиза проектів
із залученням провідних вітчизняних та
європейських експертів.

• продвижение инновационных и научно
ориентированных технологий на мировом рынке;

• обеспечение консолидации и сотрудничества
между исследовательскими группами и
промышленностью;
• предложение инвестору лучших
технологических и организационных решений;

• финансирование лучших инновационных
проектов средствами Международной сети
трансфера инноваций и технологий;

• поиск инвесторов и партнеров для
модернизации технической базы и
административной структуры;

• с одействие трудоустройству

•н
 аучная и техническая экспертиза проектов
с привлечением ведущих отечественных и
европейских экспертов

