
 

Інноваційна весна у Львові 
 

Львівський інноваційний форум 
 

22 квітня 2010 
(Опера Пасаж, проспект Свободи 27, Львів, Україна) 

 
Запрошені:  

 керівники університетів, академій та науково-дослідних інститутів, 

 науковці та дослідники, 

 представники бізнесу,  

 представники фондів, програм та інших інноваційних інституцій, що зацікавлені в 
розвитку високотехнологічного бізнесу, 

 представники  інфраструктури підтримки підприємництва та інновацій 

 місцева і державна влада, 

 представники професійних спільнот науковців та бізнесменів. 
 

09:30-10:00 Реєстрація 

10:00-10:15 Мер Львова - Андрій Садовий 
«Економіка знань – стратегічний курс міста» 

10.15-10.45 Життєздатні інноваційні системи у глобальній перспективі; 
уроки 5-річної співпраці зі Львовом. – Томас Карлссон, 
Генеральний директор, Науковий парк Мюнктель, Стен Екман, 
Керівник проекту Університетські центри розвитку бізнесу, 
Малардален університет, Швеція 
 
Фонди ЄС для українських малих та середніх 
підприємств.- Олександр Баковскі, Керівник проекту «Офіс 
спільної підтримки для вдосконалення інтеграції України в 
науковий простір ЄС» 

10:45-11:15 Львівська інноваційна система - найкраще місце для 
розвитку ідеї та започаткування бізнесу 
Ігор Катерняк 
Нагородження переможців Інноваційної весни у Львові 

11:15-11:30 Перерва на каву 

11:30-13:00 Наноматеріали та біотехнології (Інститут біології клітини 
Академії наук України, Національний університет Львівська 
політехніка, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка) 

 Молекулярний дизайн і синтез нових багатофункціональних 
нанорозмірних платформ для доставки генів та ліків у 
біологічні мішені 

 Діагностичні кіти та біосенсори нового покоління 

 Методи візуалізації нанорозмірних платформ для 
використання в біологічних системах  

 Комп'ютерне моделювання напруженого стану конструкцій, 
що містять наноструктурні матеріали 

 Нові препарати для ензимотерапії раку 

 Ефективні мікробні продуценти вітаміну В2  

 Біотехнології антибіотиків та клінічної діагностики 

 Нове покоління пов’язок для лікування опікових, трофічних 



та післяопераційних ран 

 Гідрогелі наповнені наночастинками срібла і золота для 
медичного застосування 

 Нанотехнології створення гемосумісних та бактерицидних 
полімерних матеріалів для медицини 

 Біодеградабельні композиційні матеріали як замінники 
синтетичних полімерів 

 
Нові технології генерування, перетворення та накопичення 
енергії (Національний університет Львівська політехніка, 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут 
біології клітини НАН України) 

 Нові матеріали для хімічних джерел енергії 

 Фотоперетворювачі сонячної енергії 

 Цифрові енергетичні системи накопичення енергії 

 Люмінофори та економічні джерела випромінювання 

 Нові генно-інженерні штами дріжджів – продуценти 
біопаливного етанолу 

 
Енергозбереження, альтернативні та відновлювальні 
джерела енергії, екологія (Львівський національний аграрний 

університет, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, Національний університет Львівська політехніка, 
Українська академія друкарства) 

 Ресурсоощадні технології в агропромисловому виробництві 

 Комп’ютерні системи (комплекси) оцінки, моніторингу та 
прогнозування 

 Очищення ґрунтів та безпека продуктів 

 Відновлювальні джерела енергії 

13:00-14:00 Обід 

14:00-14:40 Презентації центрів передового досвіду (Excellence 
Centres): 

 ІТ бізнес-кластер у Львові 

 Центр молекулярної генетики промислово важливих 
дріжджів. - Інститут біології клітини Академії наук України 

 Науково- навчальний центр «Фрактал» (виготовлення та 
дослідження нанокомпозитних матеріалів). - Львівський 
національний університет ім. Івана Франка 

14:40-15:20 Університетські центри трансферу технологій та розвитку 
бізнесу. Круглий стіл. Модератори: Стен Екман (Швеція) і 

Ярема Савула (Україна), Індрек Якобсон і Герт Жерван 
(Естонія) 
Мережа регіональних центрів науково-технічної і 
економічної інформації як комунікаційна платформа при 

формуванні національної  інноваційної системи України 

15:20-15:40 Перерва на каву 

15:40-16:20 Ідеї для інноваційних проектів (Soft landing).  

Флеш-презентації (тривалість кожної презентації - 7 хв)  

16:20-17:00 Технологічні рішення для започаткування бізнесу (Business 

start-up).  
Флеш-презентації (тривалість кожної презентації - 7 хв) 

17:00-18:00 Підведення підсумків та урочисте закриття 

 

 


