
 
  

  
  

 

ЗРОСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ  
ДОСЛІДНИЦЬКИХ  УСТАНОВ У  ГАЛУЗІ БІОМЕДИЦИНИ ЗА СПРИЯННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

16 квітня (четвер) 2015 року о 10:00 розпочне свою роботу фінальна міжнародна 

конференція за українсько-європейським проектом «Зміцнення співпраці між ЄС та 

Україною в галузі молекулярної біомедицини (COMBIOM)», що розпочався у 2011 році. 

Мета проекту – сприяти зближенню біомедичного наукового сектору України з 

Європейським дослідницьким простором.  
 

Під час конференції планується представити отримані результати, зокрема:  

1. Широке залучення учених Інституту  молекулярної біології і генетики (ІMБГ) НАН 

України до співпраці із кращими європейськими дослідницькими центрами у галузі 

біомедицини. 

2. Підвищення участі ІMБГ НАН України у міжнародних проектах (в першу чергу 

Європейських) та національних наукових програмах 

3. Залучення молоді до широкого досвіду Європейських партнерів за сучасними 

курсами наукової комунікації, управління інтелектуальною власністю, координації 

міжнародними проектами та інш. 

4. Результати щорічної експертизи інституту Міжнародною Консультативною Радою 

ІМБГ НАН України.  

5. Посилення менеджменту ІМБГ НАН України з міжнародного співробітництва та 

PR-діяльності. 

6. Обговорення ролі науки у сучасному суспільстві. 
 

Запрошуємо журналістів взяти участь у прес-конференції, яка відбудеться 16 

квітня (четвер) 2015 року з 12:00 до 12:30. У прес-конференції візьмуть участь: 

Єгор Дубинський – Радник віце-президента НАН України, Національний координатор 

національних контактних пунктів (НКП) програми Горизонт 2020 

Марина Гороховатська – Інноваційний центр НАН України, НКП Європейські 

дослідницькі інфраструктури  

Яцек Кузницький – директор Міжнародного Інституту молекулярної та клітинної 

біології (Польща). 

Єгор Васецький – Інститут онкології Гюстава Руссі (Франція).  
 

Програма заходу додається. Усі засідання конференції відкриті для участі 

представників мас-медіа.  

Акредитація преси через прес-службу Інституту Молекулярної Біології та Генетики 

НАН України: (097) 820-90-04 

Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 4, конференц-зал «Ассамблея» готелю 

«Україна». За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся за тел. +380 44 526-11-29, 

або   e-mail: inform.imbg@gmail.com 
Довідка: СOMBIOM – єдиний український проект ERA-WIDE у галузі наук про життя. Більш 

детальну інформацію про СOMBIOM можна знайти на сайті: www.combiom-fp7.org 
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ПРЕС-АНОНС  

ЗМІЦНЕННЯ СПІВПРАЦІ 
МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ В ГАЛУЗІ 

МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОМЕДИЦИНИ (COMBIOM) 

 
 

mailto:inform.imbg@gmail.com
http://www.combiom-fp7.org/

