ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
Міжнародна конференція
Смарт Спеціалізація: діалог для трансформації регіону
30 листопада – 1 грудня 2020 року
ОНЛАЙН
Смарт Спеціалізація, або стратегія Смарт Спеціалізації – це підхід розроблений Європейською Комісією
в рамках ініціативи «Інноваційний союз». Підхід дозволяє ідентифікувати ті галузі економіки, які мають
інноваційний потенціал та побудувати взаємовигідне партнерство для їх розвитку дозволяючи регіону
підсилити власну конкурентоспроможність.
У 2019 році за підтримки експертів Спільного дослідницького центру у всіх областях України було
проведено кількісний аналіз та визначено перелік галузей, в яких в 2020-2021 роках областям потрібно
ідентифікувати пріоритети Смарт спеціалізації.
З метою обговорення результатів впровадження Смарт Спеціалізації в Україні, аналізу проблемних місць
використання підходу, посилення комунікації між зацікавленими сторонами на урядовому та місцевому
рівні, Український інститут міжнародної політики у партнерстві з Міністерством економічного розвитку
ініціює міжнародну конференцію для представників влади, бізнесу, науки та громадськості.
Учасники конференції: центральні та обласні органи виконавчої влади, представники Спільного
Дослідницького Центру Європейської Комісії, Генерального директорату з питань розвитку регіонів та міст,
профільні комітети Верховної Ради, драйвери впровадження Смарт Спеціалізації в регіонах ЄС, обласні ради,
місцеве самоврядування, бізнес-спільнота, університети та науково-дослідні установи, експертне
середовище.
Трансляція заходу доступна на Фейсбук сторінці Українського інституту міжнародної політики
https://www.facebook.com/UkrInstituteforInternationalPolitics
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/7xLZMyygh8WQeUst7
Понеділок, 30 листопада 2020
13.45

Перевірка технічних налаштувань

14.00-14.15

Вітальне слово
Юлія СВИРИДЕНКО, Перший заступник Міністра, Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України (tbc)
Ростислав ТОМЕНЧУК, Голова правління, Український інститут міжнародної політики

14.15-16.00

Сесія 1: Смарт Спеціалізація в умовах COVID-19: як зберегти динаміку і не загубитися
- які нові виклики для Смарт Спеціалізації в ЄС в новому фінансовому періоді ЄС?
- як можна виміряти успішність реалізації пріоритетів С3?
- імплементація С3 в країнах Східного партнерства та Західних Балканах
- як ефективно використовувати С3 платформу?
Модератор: Ніно ДАМЕНІЯ, Незалежний експерт з С3 в Україні
Спікери:
Деніса ПЕРРІН, Керівник групи з розумного та сталого зростання, Генеральний директорат
з питань розвитку регіонів та міст, Європейська Комісія
Моніка МАТУСЯК, Керівник групи зі Смарт Спеціалізації в регіоні Європейської політики
розширення та сусідства, Об'єднаний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC)
NN, представник від Платформи С3
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Віктор НЕДОВІЧ, Координатор С3 в Сербії, Директор Проєкту з прискорення інновацій та
розвитку підприємництва в Сербії (SAIGE)
Ростислав ТОМЕНЧУК, Голова правління, Український інститут міжнародної політики
16.00-18.00

Сесія 2: Смарт Спеціалізація в Україні: чому діалог це важливо
- інституційне забезпечення S3 в Україні;
- як краще організувати координацію на національному та регіональному рівнях?
- чи маємо ми ресурси під наші пріоритети;
- формалізація ключових процесів Смарт Спеціалізації
- синхронізація державної політики в економіці, освіті та науці (С3 в національних
стратегіях)
Модератор: Ростислав ТОМЕНЧУК, Голова правління, Український інститут міжнародної
політики
Спікери:
Рамоюс РАЙМЕРІС, Об'єднаний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC)
Олександр ЗАДОРОЖНИЙ, Заступник директора директорату – начальник головного
управління галузей промисловості директорату промислової політики та стимулювання
розвитку регіонів, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (tbc)
Юлія БЕЗВЕРШЕНКО, Генеральний директор директорату науки та інновацій, Міністерство
освіти і науки України (tbc)
Віктор ПОДОРОЖНИЙ, Генеральний директор Директорату регіональної політики,
Міністерство розвитку громад та територій України (tbc)
Кася КАЧКОВСЬКА, представник національної команди С3, Польща

Вівторок, 1 грудня 2020
9.45
10.00-12.00

Перевірка технічних налаштувань
Сесія 3: Розробка С3 в областях України: чи дійшли ми до середини шляху
- які галузі пріоритетні для областей (що показали обласні стратегії розвитку)
- поточні виклики впровадження S3: як зацікавити бізнес і залучити науковців?
- особливості проведення EDP, як отримати результат?
- досвід областей в розробці С3 та подальші кроки
Модератор: NN, Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства (tbc)
Спікери:
Вадим ТАБАКЕРА, Начальник відділу стратегічного планування Департаменту економічної
політики Львівської ОДА
Катерина САВЧУК, Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області (tbc)
Галина ВОЛЯНИК, Директорка Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Тернопільської ОДА (tbc)
Дар’я СНОПЕНКО, Заступниця директора департаменту економіки Донецької ОДА
Ірина ГУСАРОВА, Начальник відділу інноваційно-інвестиційної політики Департаменту
економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА
Давід КАЛАТОЗІШВІЛІ, Заступник голови Департаменту з європейської інтеграції,
Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури Грузії
Діана РУССУ, екпертка з RIS3, Голова Управління з підтримки та промоції бізнессередовища, Торгово-промислова палата, Республіка Молдова

12.00-14.00

Сесія 4: Наука для Смарт Спеціалізації
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- можливості науки для розвитку інновацій в областях
- потреби С3 і виклики для вищої освіти та науково-дослідних установ
- яка особливість участі бізнесу і науки в реалізації пріоритетів С3?
- роль вищих навчальних закладів у розробці та впровадженні Смарт Спеціалізації
- як С3 допомагає розвитку закладів вищої освіти та науково-дослідних установ
Модератор: Надія АФАНАСЬЄВА, Український інститут міжнародної політики
Спікери:
NN, Директорат науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України (tbc)
Марина ГОРОХОВАТСЬКА, Науково-організаційний відділ, Президія НАН України,
Національний контактний пункт програми «Горизонт-2020»
Іванка ПОПОВІЧ, Ректорка Белградського університету, Президентка Конференції ректорів
Дунайського регіону
Мануель ЛАРАНЖА, Лісабонська школа економіки та менеджменту, Лісабонський
університет
Манфред ШПІСБЕРГЕР, Центр соціальних інновацій, Австрія
Крістіна БАБЕЛІТЕ-ЛАБАНАУСКЕ, Начальниця відділу інновацій, Вільнюський університет
(tbc)
14.00-14.20

Підбиття підсумків
Закриття міжнародної конференції
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