
 
 

 

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради  

з 28 жовтня 2021 року оголошує про прийом заявок та 

інноваційних проєктів для участі у міському конкурсі 

«Кращий інноваційний проєкт» 
 

«Кращий інноваційний проєкт» - це конкурс інновацій, перспективних ідей і 

проєктів для студентів, вчених та винахідників, громадян України, фізичних осіб-

підприємців та юридичних осіб – авторів проєктів з інноваційного розвитку, 

технологій та продуктів. 

Зарахування учасників Конкурсу здійснюється на підставі заповненої заявки 

на учать у конкурсі та наданого інноваційного проєкту (у паперовому та 

електронному вигляді). 

Інноваційний проєкт має містити наступні розділи: 

 найменування, мета, актуальність проєкту; 

 призначення, сфера використання проєкту, короткий опис проблеми, на 

вирішення якої спрямовано використання проєкту, опис технологічного 

процесу тощо; 

 переваги інноваційного проєкту (соціальні, технічні тощо). 

Конкурс проводиться за 3 номінаціями: 

I. Краща інноваційна ідея. 

II. Успішний старт інноваційного проєкту. 

III. Краща соціальна інновація. 

 

Учасники, що посядуть призові місця у конкурсі, будуть 

нагороджені цінними подарунками! 

 

Більше інформації про умови конкурсу за посиланням 

https://cutt.ly/innovation2021 або за QR-кодом: 

Заявки на участь у конкурсі та відповідні документи приймаються  

до 15.11.2021 (включно) за адресою конкурсної комісії: м. Одеса,  

вул. Пушкінська, 6, каб.10.  

Контактна особа: Стратійчук Юлія Юріївна, тел. 705-46-24, 705-46-23 

e-mail: prom@omr.gov.ua. 



 

Зразок 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі «Кращий інноваційний проєкт» 

у номінації __________________________________ 
       (вказати одну з трьох номінацій: «Краща інноваційна ідея»,  

«Успішний старт інноваційного проєкту» або «Краща соціальна інновація») 

 

1. Найменування учасника / прізвище, власне ім’я:                                                                                                                                                                         

2. Дата створення юридичної особи / дата народження фізичної особи:                                    

3. Місцезнаходження / місце проживання учасника:                        _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Контактний номер телефону: (          )                      __ 

5. Електронна пошта:                                                                                                                      

6. Серія, номер паспорта, дата і орган видачі, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи):___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Код ЄДРПОУ (для юридичної особи): __________________________________________ 

8. Галузь застосування проєкту (зазначити лише одну галузь): 

 

Енергозберігаючі технології  

Нанотехнології та нові матеріали  

ІТ та телекомунікації  

Промислові технології  

Приладобудування  

Електроніка  

Транспорт та машинобудування  

Ефективні будівельні матеріали та технології  

Екологія і раціональне природокористування  

Житлово-комунальне господарство  

Інша  

 

9. Коротка анотація проєкту (не більше 10 рядків):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Актуальність проєкту: 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

11. Я, _________________________________________, погоджуюсь із використанням та 

обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

Дата заповнення                                         2021 року               Підпис                                            

 


