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У Харкові відбулося урочисте відкриття інноваційного бізнес-інкубатора eō Business
Incubator, який буде працювати на базі НТУ «ХПІ». У ньому планують надавати менторську
підтримку не лише регіональним, а й загальноукраїнським стартапам, а також навчати
технологіям їх просування та фінансування на вітчизняному й міжнародному ринках.
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України (КЕУ)» надає фінансову та
технічну підтримку проекту eō Інкубатора в Харкові. Презентація платформи відбулася 5
квітня в Харківському Будинку вчених і Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут».
У ній брали участь ректори університетів, керівники академічних науково-дослідних
інститутів і центрів, представники IT-спільноти Харкова, майбутні стартап-команди, які
змагатимуться за можливість потрапити до спільноти eō Інкубатора, представники влади та
бізнесу, студенти, викладачі, дослідники, науковці.
Спікерами урочистого старту харківського eō Business Incubator стали: директор відділу
економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Фархад Гауссі,
голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, заступник міністра
МОН України Максим Стріха, директор Програми «Конкурентоспроможна економіка України»
Вільям Сіз, головний менеджер з освіти Sensorama Academy Уляна Автономова,
співзасновник eō Інкубатора – професор Корнелльського університету, представник
венчурного фонду Ukraine Phoenix Venture Capital Fund Чарльз Уайтхед, координатор eō
Інкубатора в Харкові Едуард Сімсон, ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол, Голова Ради
ректорів Харківської області, ректор ХНУ ім. В. Н. Каразіна Віль Бакіров.
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Ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол зазначив, що створення Інкубатора – важлива умова для
розвитку інновацій, які є рушійною силою діяльності Харківського політеху. По-перше, тут
вчені зможуть працювати над удосконаленням ідей, а по-друге – отримати професійну
допомогу досвідченого ментора. Ректор подякував усім учасникам проекту: «Безумовно,
складний шлях пройшли Чарльз Уайтхед та Едуард Сімсон. Протягом декількох років вони
просували цю ідею для того, щоб сьогодні все відбулося саме в Харкові. Сьогодні ми
відкриваємо Інкубатор, щоб дати можливість як молодим, так і досвідченим вченим
реалізувати свої розробки і наукові досягнення. У мене немає сумнівів, що проект буде
успішним». Він також зазначив, що за підтримки Міністра освіти і науки України Лілії
Гриневич були виділені кошти на будівництво майданчика eō Бізнес-інкубатора в НТУ «ХПІ».
Свою діяльність в Харкові eō Business Incubator почне вже в середині травня на базі
«Window on America», а до кінця року переїде у нові обладнані приміщення комп’ютерно-
технологічного коледжу Національного технічного університету «ХПІ».
Більш детально з інформацією можна ознайомитися на сайті університету
www.kpi.kharkov.ua/ukr/2019/04/05/hpi-eo-inkubator/
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