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Вищі навчальні заклади

Щ одо конкурсу «Батл ВНЗ» в рамках 
М іжнародного Форуму «INNOVATION M ARKET»

На доповнення до листа № 1/9-384 від 12.07.2017р. повідомляємо про 
початок прийому заявок на конкурс «Батл ВНЗ» в рамках Il-го Міжнародного 
Форуму «INNOVATION MARKET».

Команди університетів отримають можливість реалізувати свої проекти 
спільно з чільними українськими та міжнародними компаніями. Фінал за 
участі найкращих проектів відбудеться 23.11.2017. Журі конкурсу у складі 
керівників провідних компаній, визнаних експертів та інноваторів обере 
переможців, які крім титулу чемпіона отримають призи та можливості для 
втілення своїх проектів в життя на реальних підприємствах.

Конкурс проводиться за підтримки мережі академічних бізнес- 
інкубаторів YER яка веде активну діяльність з розвитку молодіжного та 
академічного підприємництва в Україні. Еоловною метою YEP інкубаторів є 
формування підприємницької культури в українських університетах, 
проведення навчальних програм, надання експертної та менторської 
підтримки студентам і студентським командам.

На вибір учасників запропоновано близько 20-ти завдань, сформованих 
компаніями, серед яких: ARVI, Noosphere, Vodafone, Асоціація «IT Ukraine», 
М етінвест Холдинг, DeLaMark, Cisco, ERC, VENTS, VISEO, Kyiv M aker Fair, 
Datagroup, 5PL, TM Олейна, Drone.ua, Жива планета, Центр сучасних 
інновацій, Слобожанська Будівельна Кераміка.

Крім того, для учасників передбачена можливість подання на конкурс 
власних інноваційних розробок та ідей.

Перелік завдань наведено на сайті:
http://battlevnz.innovationmarket.com.ua та буде оновлюватися на сторінці 
конкурсу у Facebook: www.facebook.com /innovationm arket.com.ua.
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В ході підготовки Конкурсу організаторами буде проведено промо-тур 
для університетів в різних містах України, під час якого студенти та 
представники університетів зможуть відвідати відкриту лекцію та отримати 
більш детальну інформацію щодо формату та правил конкурсу «Бата ВНЗ», а 
також дізнатися про можливості розвитку власних інноваційних ідей та 
стартап-проектів. Заходи відбудуться відповідно до графіку:

1 3 .0 9 -2 1 .0 9 -К и їв ;
26.09 - 27.09 -  Дніпро;
28.09 -  29.09 -  Харків;
09.10 -  Житомир;
10.10 -  Одеса;
24.10 -  Рівне;
25.10 -  Ужгород;
2 6 .1 0 -2 7 .1 0 -Л ь в ів .
4-5 листопада ц.р. в Києві для представників відібраних команд ВНЗ за 

рахунок організаторів буде проведено тренінг з підготовки до фіналу. Фінал 
відбудеться 23.11.2017 на Головній сцені Міжнародного Форуму 
«INNOVATION MARKET».

З метою просування наукових напрацювань ВНЗ на ринок та залучення 
фінансових ресурсів для наукової та інноваційної діяльності запрошуємо 
вищі навчальні заклади взяти участь у Міжнародному Форумі «INNOVATION 
M ARKET» та у конкурсі «Бата ВНЗ».

ІІ-й М іжнародний Форум «INNOVATION M ARKET» відбудеться 21-24 
листопада 2017. Складовими форуму є: конференція, конкурс "Бата ВНЗ", 
Startup-алея, виставкова зона розробок ВНЗ та інноваційних підприємств, 
зокрема - експозиція 2200 кв.м. інновацій провідних університетів і 
технологічних компаній Китаю.

За формою Заявки на участь звертатися до М іжнародного виставкового 
центру за контактами: тел.: (044) 201-11-44; 201-11-72; 206-87-17; e-mail: 
ifim @ innovationmarket.com .ua.

Додаткова інформація - на офіційному сайті заходу 
www.innovationmarket.com.ua .
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