
Підприємства, установи, організації

Про проведення 
Sсience&Business Startup Hackaton

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) у партнерстві з 
Фондом розвитку інновацій (Український фонд стартапів – далі УФС) анонсує 
проведення  Sсience&Business Startup Hackaton, що відбудеться 27 червня – 2 
липня 2022 року.  

Sсience&Business – серія заходів від МОН та УФС, що проводяться задля 
поєднання наукового та інноваційного потенціалу науковців, стартаперів, 
компаній, експертів, інвесторів, медіа, пошуку інноваційних ідей та рішень, 
підвищення обізнаності з питань бізнесу, маркетингу, продажів, інвестицій та 
інновацій.

В умовах воєнного стану важливо продовжувати інноваційну діяльність, 
оперативно реагуючи на нові виклики, щоб стати надійним фронтом, який 
працює на відновлення та розвиток нашої країни. 

УФС та МОН продовжують спрямовувати зусилля для стимулювання 
розвитку інноваційної економіки та підприємництва в Україні, а також пошуку 
інноваційних рішень економічного та соціального спрямування.

На Sсience&Business Startup Hackaton науковці, стартапи та підприємці з 
інноваційними ідеями, рішеннями, технологічними продуктами, 
модернізованими послугами або бізнес-моделями, які мають прогресивні 
рішення для післявоєнного відновлення України, отримають доступ до нових 
знань та інструментів підтримки, набудуть необхідні  навички у ключових 
сферах діяльності стартапів для комерціалізації своїх напрацювань задля 
відновлення та розвитку України.

Головним критерієм відбору ініціатив є вплив на відновлення України за 
ключовими напрямами:

• безпека;
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• гуманітарна та соціальна підтримка;
• інноваційна медицина;
• відновлення економіки, підтримка SME;
• освіта;
• відбудова інфраструктури;
• культура.

Запрошуємо взяти участь в якості партнера заходу для надання 
менторської/акселераційної підтримки проєктам та/або інвестора 
напрацьованих під час заходу проєктів.

Вам буде надано можливість:
• виступити з вітальним словом;
• взяти участь у проведенні заходу шляхом залучення спікерів, менторів та 

експертів від Вашої організації;
• взяти участь в оцінюванні проєктів під час їх фінального представлення;
• обрати проєкт, який Ви забажаєте підтримати;
• презентувати свою компанію серед партнерів.

У разі зацікавленості просимо підтвердити участь та повідомити про 
форму участі у зручний для Вас спосіб шляхом надсилання листа на e-mail: 
oksanakrukevich@gmail.com, irynakrasovska15@gmail.com та/або за телефонами: 
067 309 98 77, 095 698 23 98.

Додаток: проєкт програми заходу на 1 арк.

Заступник Міністра
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