ІX Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2020»
3 - 13 листопада 2020 року
в онлайн форматі

ПРОГРАМА
3 листопада 2020
Час
проведення

Захід

16.00-16.30

Урочисте відкриття Фестивалю в онлайн
Привітальні слова:
Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайла Згуровського,
Голови Міжнародного журі Фестивалю Віктора Корсуна,
Представників органів державної влади,
Представників міжнародних фондів і організацій

16.30-18.00

Міжнародний Форум
«Sikorsky Challenge: розвиток інноваційної економіки в регіональному,
національному та міжнародному аспектах»
Панельна дискусія: «Державна політика щодо розвитку інноваційної економіки
України»
Головуючий: Сергій Тарута
Вступна доповідь Сергія Тарути, депутата Верховної ради України
Учасники:
 депутати Верховної ради України, представники державних органів управління і
органів самоврядування міст та регіонів України;
 усі бажаючі (за відповідною реєстрацією)

16.00

Відкриття доступу (за відповідною реєстрацією) до відеопрезентацій проєктівфіналістів:


членам Міжнародного журі для оцінювання і визначення переможців Конкурсу
стартапів;
 інвесторам, бізнес-ангелам, представникам фондів та іншим заінтересованим
особам для відбору проєктів з метою подальшого їх інвестування та/або інших
спільних дій щодо комерціалізації стартап-проєктів

Еко-Техно Україна 2021 онлайн
15.00

Урочисте відкриття конкурсу Еко-Техно Україна 2021 онлайн
Еко https://isef.nenc.gov.ua/
Техно https://t.me/eko_tech_Ukraine2021

15:30- 16.15

Майстер-класи для учасників конкурсу Техно Україна 2021 (посилання на реєстрацію
у телеграм-каналі Техно https://t.me/eko_tech_Ukraine2021)




"Одна хвилина до успіху". Секрети презентацій
"Іn english please". Підготовка проєкту до захисту англійською
"Онлайн все змінює". Особливості онлайн презентацій проєкту
4 листопада 2020

Еко-Техно Україна 2021 онлайн
13.00-17.00

Робота по секціях конкурсу
Презентації проєктів фіналістів конкурсу по секціях згідно регламенту

16.00

Панельна дискусія: "Життя в онлайновому просторі"
Підготовка до конкурсів та олімпіад, проведення дистанційних заходів
Учасники:
 керівники проєктів, вчителі
фіналісти конкурсу Техно Україна 2021
 усі бажаючі (за відповідною реєстрацією)

5 листопада 2020
Час
проведення
16.00-18.00

Захід
Панельна дискусія: «Розвиток інноватики у сфері медичної інженерії»
Головуючий: Віталій Максименко
Вступна доповідь Віталія Максименко, декана Факультету біомедичної інженерії КПІ
ім. Ігоря Сікорського
Доповідь Бориса Тодурова, директора Інституту серця Міністерства охорони здоров'я
України
Учасники:
 представники науково-технічних шкіл у сфері медичної інженерії;
 представники медичних закладів;
 стартапери;
 усі бажаючі (за відповідною реєстрацією)

Еко-Техно Україна 2021 онлайн
13.00-17.00

Робота по секціях конкурсу
Презентації проєктів фіналістів конкурсу по секціях згідно регламенту

13.00

Марафон "Від проєкту до стартапу "
Учасники:
Фіналісти конкурсу Техно Україна за відповідною реєстрацією (посилання на
реєстрацію у телеграм-каналі Техно Україна 2021 https://t.me/eko_tech_Ukraine2021)

6 листопада 2020

Еко-Техно Україна 2021
13.00-16.00

Робота по секціях конкурсу Еко-Техно Україна 2021
Презентації проєктів фіналістів конкурсу по секціях згідно регламенту

16:30

Обговорення журі конкурсних робіт по секціях.

18:00

Загальний збір журі. Визначення учасників суперфіналу Еко-Техно Україна 2021
9 листопада 2020

Час
проведення
16.00-18.00

Захід
Панельна дискусія: «Розвиток Української мережі стартап шкіл «Sikorsky Challenge»
та створення інноваційних кластерів»
Головуюча: Інна Малюкова
Вступна доповідь Інни Малюкової, керівника проєкту Українська мережа стартап
шкіл «Sikorsky Challenge»
Учасники:
 представники університетів де створені стартап-школи «Sikorsky Challenge»;
 представники державних органів самоврядування міст і регіонів, де
створюються інноваційні кластери;
 представники бізнесу, громадських організацій, фондів;
 стартапери

Еко-Техно Україна 2021
14.00

Відкриті Суперфінали конкурсу Еко-Техно Україна 2021
11 листопада 2020

Час
проведення
16.00-18.00

Захід
Панельна дискусія: «Українські інновації у міжнародному аспекті»
Головуючий: Ігор Пеер
Вступна доповідь Мустафи Бабанли, ректора Азербайджанського державного
університету нафти і промисловості

Учасники:
 міжнародні партнери «Sikorsky Challenge»;
 міжнародні експерти;
 представники фондів;
 інвестори, бізнес-ангели;
 усі бажаючі (за відповідною реєстрацією)

Еко-Техно Україна 2021
16.00

"Фізтех запрошує"
Віртуальна екскурсія (посилання у телеграм-каналі Техно Україна 2021
https://t.me/eko_tech_Ukraine2021)
Завершення оцінювання проєктів-фіналістів Конкурсу стартапів членами
Міжнародного журі.
Завершення подання заявок потенційних інвесторів на перемовини з відібраними
командами стартапів
12 листопада 2020

Час
проведення

Захід
1. Робота Міжнародного журі та оргкомітету Фестивалю щодо підготовки до
підведення підсумків Конкурсу
2. Робота з потенційними інвесторами та стартаперами щодо підготовки Протоколів
про наміри інвестувати у відібрані проєкти

Еко-Техно Україна 2021
16:00

"Техно збирає друзів" (посилання у телеграм-каналі Техно Україна 2021
https://t.me/eko_tech_Ukraine2021)
Онлайн презентація інноваційних проєктів фіналістів конкурсу Техно Україна 2021
13 листопада 2020

Час
проведення
16.00-18.00

Захід

Оголошення переможців Конкурсу Головою Міжнародного журі
Підписання протоколів про наміри між інвесторами, стартап-командами та
Інноваційним холдингом «Sikorsky Challenge»
Закриття ІX Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2020»
Оголошення переможців Конкурсу Еко-Техно Україна 2021

