ЗМІЦНЕННЯ СПІВПРАЦІ
МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ В ГАЛУЗІ
МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОМЕДИЦИНИ (COMBIOM)

ПРЕС-РЕЛІЗ
У рамках українсько-європейського проекту "Зміцнення співпраці між ЄС та Україною в
галузі молекулярної біомедицини (COMBIOM)" у Києві відбулася фінальна Міжнародна
конференція "European integration strategy for the Ukrainian biomedical science: the COMBIOM
experience".
Київ, 16-17 квітня 2015 року – у Києві відбулася фінальна міжнародна конференція в рамках
проекту "Зміцнення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини
(COMBIOM)", який розпочався у 2011 році в Інституті молекулярної біології і генетики НАН
України (ІМБГ НАНУ). Це єдиний український проект у сфері міжнародного
співробітництва між Україною та ЄС за спеціальним конкурсом Сьомої Рамкової Програми
(РП7) з досліджень та технологічного розвитку ERA-WIDE у галузі наук про життя,
координатором якого є українська науково-дослідна установа.
На заході було детально представлено приклади успішних дослідницьких підходів у галузі
молекулярної та клітинної біології українськими вченими та партнерами проекту з Польщі та
Франції, а також напрямки спільних досліджень з онкологічних та нейродегенеративних
захворювань, що здійснювалися науковими колективами України та ЄС. Було представлено
та обговорено результати діяльності в рамках проекту COMBIOM, зокрема:
1. Широке залучення учених ІMБГ НАНУ до співпраці із кращими європейськими
дослідницькими центрами у галузі біомедицини.
2. Ознайомлення наукової молоді з досвідом Європейських партнерів щодо сучасних
підходів до наукової комунікації, управління інтелектуальною власністю, координації
міжнародними проектами та інш.
3. Посилення менеджменту ІМБГ НАН України з міжнародного співробітництва та PRдіяльності.
4. Підвищення ролі науки у сучасному суспільстві, популяризація результатів наукових
досліджень.
В рамках конференції також відбулося засідання Міжнародної Консультативної Ради ІМБГ
НАНУ, на якому було розглянуто питання щодо успішного завершення проекту COMBIOM і
подальших перспектив міжнародної співпраці інституту та участі у програмі Горизонт 2020,
також в рамках нових форматів співробітництва, що виникли в ході реалізації проекту
COMBIOM.
У конференції взяли участь партнери ІМБГ НАНУ та проекту COMBIOM з Польщі та
Франції, члени Міжнародної Консультативної Ради ІМБГ НАНУ, провідні українські та
європейські експерти з питань біомедицини, координатори Національних контактних пунктів
України з програми Горизонт 2020.

