
Заклади, підприємства, установи, 
організації, що належать до 
сфери управління МОН

Про проведення
Sсience&Business Demo Day

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) у партнерстві з Фондом 
розвитку інновацій (Український фонд стартапів – далі УФС) запрошує Вас взяти 
участь у  Sсience&Business Demo Day (https://usf.com.ua/ssience-business-demo-
day/), який відбудеться 16 грудня 2021 року в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка.

До участі запрошуються стартапери, науковці та підприємці у галузі 
наукоємних інновацій і технологій, які готові презентувати проєкти провідним 
компаніям і експертам. Зареєструватися на захід можна за посиланням: 
https://usf.com.ua/ssience-business-demo-day/ до 10 грудня 2021 року.

На Sсience&Business Demo Day науковці зі своїми ідеями та вже 
сформованими стартапами матимуть шанс презентувати власну ідею чи готове 
рішення на пітчі перед експертами та представниками бізнесу, а також 
отримають призи від партнерів заходу.

Захід організовано за результатами дводенного інтенсиву 
Science&Business Startup Bootcamp, участь у якому взяли понад 100 учасників. 
Вони вже отримали знання та практичні навички для реалізації своєї 
ідеї/стартапу, ознайомилися з процесом створення якісних пітчів, дізналися про 
фінансові, маркетингові, юридичні, інвестиційні особливості у діяльності 
стартапу, а також для учасників Science&Business Startup Bootcamp були 
проведені менторські сесії. Крім того, учасники мали можливість зробити 
тренувальний пітч та отримали час на доопрацювання ідеї.

МОН та УФС буде проведено попередній відбір поданих заявок відповідно 
до заявлених критеріїв:

унікальність та переваги проєкту;
оцінка можливості реалізації проєкту;
соціально-економічний вплив результату проєкту для України, потенційні 

споживачі/виробники;
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спроможність команди;
рівень готовності проєкту.
Відібрані команди представлять свої проєкти перед потенційними 

інвесторами та експертами.
Sсience&Business Demo Day буде проведено з дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів.
У разі виникнення додаткових питань, просимо звертатися до державних 

експертів експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та 
інновацій Оксани Крукевич та Юлії Лихачової, e-mail: krukevych@mon.gov.ua, 
yulia.lykhachova@mon.gov.ua, тел. (044) 2878217.
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