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Проект програми МФІМ

Зал №

22-24 листопада 2016р.

Секція Фінанси та Інтелектуальна власність
Час

Тема

1

1–й День
10:00-14:00
14:30-15:00
15:00-15:15

22 листопада 2016р.
Робота у Головному залі
Обідня перерва
Про створення в регіонах України контактних пунктів з
організації зовнішнього фінансування інноваційних
проектів

2

15:20-15:35

Допов. від МОН

3

15:40-15:55

Доповідь: Як місто може мобілізувати свій інноваційний
потенціал

4

16:00-16:15

5

16:20-16:40
16:40-16:55

Про практику співробітництва Міжурядової організації
“Український науково-технологічний центр” з ВНЗ,
дослідними інституціями та установами
Перерва
Інструменти фінансування інноваційних проектів: ”SME
Instrument та InnovFin”

6

17:00-17:15

Вимоги до керівників та організацій для можливості
прийняти участь в програмі фінансування "Горизонт
2020"

7

17:20-17:35

Про можливості участі в роботі української технологічної
платформи "Передові матеріали і технології їх
отримання"

8

17:40-18:00

Завдання держави - сформувати умови для вигідної
кооперації вітчизняного бізнесу з наукою.

Спікер

Повноважний представник по Східній
Європі та Центральній Азії Центра
економічного і екологічного
партнерства (Нью-Йорк, США), Іван
Григорук,
Департамент інноваційної діяльності та
трансферу технологій, начальник
відділу Дар'я Чайка (за згодою)
Постійна комісії київської міської ради
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та
спорту,
Наталія Шульга, Депутат Київради,
секретар комісії
Міжурядова організація “Український
науково-технологічний центр (УНТЦ),
Наталія Дудко
Зав сектору інновацій і трансферу
технологій Інституту надтвердих
матеріалів НАН України
Директор Юнівей Консалтинг Груп,
Нікітін Ю.О.
Консультант з питань підготовки
проектів для отримання фінансування
інноваційних проектів, Лауреат
Державної премії України в галузі
науки і технік, к.т.н. Смертенко П.С.
Координатор Національного
контактного пункту Програми "Горізонт
2020" за пріоритетом наноматеріали,
нанотехнології і передові способи їх
отримання, к.фіз-мат.н., Бєлан І.І.
Заступник директора Інституту
досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М.
Доброва НАН України, д.екон.н.
Соловйов В.П.

2–й День
10:00-12:40
12:40-13:00
9

13:05-13:25

10

13:30-13:45

11

13:50-14:05

12

14:10-14:25

13

14:30-15:00
15:00-15:40

14

15:45-16:00

15

16:05-16:20

16

16:20-16:40
16:40-16:55

17

17:00-17:15

23 листопада 2016р.
Робота у Головному залі
Кава-пауза
Семінар "Створення офісів управління інтелектуальною власністю"
Про отримання фінансових благ від комерціалізації
Провідний науковий співробітник
результатів інтелектуальної, творчої діяльності – від А до сектору використання та передачі прав
Я.
інтелектуальної власності економікоправового відділу НДІ ІВ НАПрНУ,
Бутнік-Сіверський О.Б.
Комерційна таємниця – як цей інструмент використати на Провідний науковий співробітник
захист інтересів розробника технології
сектору економіки та оцінки прав
інтелектуальної власності економікоправового відділу НДІ ІВ НАПрНУ,
Андрощук Г.О.
Трансфер технологій – базова складова процесу
Провідний науковий співробітник
комерціалізації
сектору патентного права відділу
посимлової власності НДІ ІВ НАПрНУ,
Пічкур О.В.
Інтелектуальна власність в агробізнесі: про процес
Провідний науковий співробітник
перетворювання “вершків і корінців" в звичайні кошти
сектору патентного права відділу
промислової власності НДІ ІВ НАПрНУ,
Пічкур О.В.
Обідня перерва
Офіси управління інтелектуальною власністю: створення, Завідувач кафедри Інституту
робота, ефективність
інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська
юридична академія», д.т.н., професор,
Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки, Сертифікований
тренер Європейської програми «Inno
Enterprise» «Розвиток інновацій»
Цибулев П.М.
Хочете отримати комерційний зиск? Як оформити
Завідувач сектору використання та
договори у сфері інтелектуальної власності щоб
передачі прав інтелектуальної
максимально захистити свої комерційні інтереси і не
власності економіко-правового відділу
вийти за рамки закону
НДІ ІВ НАПрНУ,
Юрист, патентний повірений, медіатор,
Викладач дисципліни "Розпорядження
майновими правами інтелектуальної
власності" в Інституті інтелектуальної
власності Національного університету
"Одеська юридична академія"
Тверезенко О.О.
Інвестиційний договір – фундамент взаємовідносин
Завідувач сектору використання та
інвестора та розробника технології. Ліцензування – шлях
передачі прав інтелектуальної
до фінансової самодостатності винахідників та наукових
власності економіко-правового відділу
установ
НДІ ІВ НАПрНУ,
Юрист, патентний повірений, медіатор,
Викладач дисципліни "Розпорядження
майновими правами інтелектуальної
власності" в Інституті інтелектуальної
власності Національного університету
"Одеська юридична академія"
Тверезенко О.О.
Перерва
Твори: захищаємо авторські права на свій
Завідувач відділу авторського права і
інтелектуальний капітал
суміжних прав НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н.,
Штефан А.С.
Комерційні позначення та бренди: бізнесові переваги та
Завідувач сектору комерційних
як уникнути небезпеки неналежної правової охорони
позначень відділу промислової
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18

17:20-17:35

19

17:40-17:55

20

18:00

Інтелектуальна власність через призму бухгалтерського
обліку та оподаткування
Обережно – можливі збитки! Про небезпеки неналежної
правової охорони винаходів та шляхи їх запобігання
Підведення підсумків

власності НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н,
доцент, Чомахашвілі О.Ш.
Завідувач економіко-правового відділу
НДІ ІВ НАПрНУ, к.е.н., Борко Ю.Л.
Завідувач сектору патентного права
відділу промислової власності НДІ ІВ
НАПрНУ, Работягова Л.І.
Голова Всеукраїнської громадської
організації «Українська Рада
винахідників і новаторів», керівник
Лабораторії комерціалізації і
трансферу технологій НДІІВ НАПрН
України, сертифікований інструктор
для менторів за програмою Інституту
ІС² Техаського університету (США) та
CRDF Global (США)
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