
ОГОЛОШЕННЯ!!! 

 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) у партнерстві з Фондом 

розвитку інновацій (Український фонд стартапів – далі УФС) запрошує взяти 

участь у Sсience&Business Demo Day (https://usf.com.ua/ssience-business-

demoday/), 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 запрошуються науковці зі своїми ідеями та 

вже сформованими стартапами, які матимуть шанс презентувати власну ідею чи 

готове рішення на пітчі перед експертами та представниками бізнесу, а також 

отримають призи від партнерів заходу. 

16 грудня 2021 року з 09:30 до 16:00 відбудеться Демо день для науковців, 

стартаперів та підприємців на ранніх стадіях розвитку у галузі наукоємних 

інновацій та технологій. 

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка ((червоний корпус), м. Київ, вул. Володимирська, 60). 

Sсience&Business Demo Day це можливість: 

• презентувати свої ідеї та проєкти перед інвесторами та бізнес-

акселераторами; 

• поспілкуватись з інститутами підтримки стартапів, що здійснюють 

менторинг навчання та надають експертну підтримку; 

• отримати корисні інсайди від інвесторів, представників бізнес-

акселераторів, лідерів інноваційної української екосистеми; 

• провести пітчинг свого проєкту задля промоції своїх напрацювань та 

отримання інвестицій чи менторської допомоги; 

• перевірити власні ідеї та свої сили у конкурентних умовах. 

Участь у Sсience&Business Demo Day безкоштовна, за умови попередньої 

реєстрації за посиланням до 10 грудня 2021 включно та проходження відбору. 

Сума гранту для стартап проєкту у категорії «Грант для Стартапів без 

MVP» (Pre-seed Грант) 25 тис. доларів США. 

Міністерством освіти і науки України та Українським фондом стартапів 

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, потенційна 

спроможність команди; 

– рівень готовності проєкту. 

При реєстрації команди вказують засновників Стартапу та інших членів 

команди. Необхідно вказати всіх засновників та всіх членів команди, незалежно 

від статусу, у якому вони перебувають. Надається опис команди з зазначенням 

специфіки роботи (повний чи неповний робочий день). Вказується необхідність 

залучення нових членів до команди, якщо цей грант буде наданий. Відмічається 

який досвід, навички та сильні сторони має команда Стартапу. Описується 

відповідний досвід роботи команди, який дозволить команді проєкту виконати 

всі завдання проєкту. Описується досвід роботи команди (разом і окремо 

кожного з членів) в інкубаторах та акселераційних програмах. 

Відібрані команди представлять свої проєкти перед потенційними 

інвесторами та експертами. 

Захід відбуватиметься з дотриманням карантинних обмежень. 

Обов’язковою умовою участі є пред’явлення негативного результату 

тестування на COVID-19 (ПЦР-тест), яке проведене не більш як за 72 години 

до здійснення заходу або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 

сертифікати). 

У разі виникнення додаткових питань, 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. 

Додаткова інформація за телефонами: 0685854008 Ярослав Цицюра, 

завідувач НДЧ та 0673094141 Наталія Телекало, завідувач науково-

організаційного відділу НДЧ. 
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