
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бізнес-інкубатор Тернопільщини у складі міжнародної дослідницької 

команди реалізує проект ІННОЛАБ (www.innolabs.org) за фінансової підтримки 
європейської програми ТЕМПУС IV-5. Метою цього проекту є запровадження в 
Україні «хмарної» технології для формування відкритої інноваційної навчальної 
платформи, яка буде долучена до відповідних європейських мереж і стане 
новою організаційною формою євроінтеграції України в міжрегіональних 
процесах поєднання науки та бізнесу. 

Участь у цій мережі (www.innolabs.org) дозволить Вам отримати 
безкоштовний доступ до нових знань, комунікацій, технологій, сприятиме 
посиленню дифузії відкритих інновацій в системі інтеграції освіти-науки-
бізнесу-громадськості-влади, та допоможе Вам налагодити ширшу 
міжнародну кооперацію і партнерство.  

Звертайтесь до нас на http://www.innolabs.org/contact-us/ і ми зможемо 
допомогти Вам знайти потрібного фахівця або слушні рішення.  
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