Програма розвитку наукової та інноваційної діяльності спрямована
на розвиток позитивної динаміки в сфері інноваційної діяльності, залучення
до співпраці вчених і науковців з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
З метою реалізації Програми у 2012 році:
1. у лютому створено Громадську раду з питань наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації. Протягом
року проведено чотири засідання.
2. у квітні проведено «Дні відкритих дверей» у вищих навчальних
закладах, результатом яких стало укладання угод про співпрацю між
університетами і райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст
обласного значення. Підписано 19 договорів з Прикарпатським національним
університетом імені Василя Стефаника, по 7 - з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Івано-Франківським
національним медичним університетом.
3. на колегіях облдержадміністрації розглядалося питання про
розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, за результатами яких
прийняті відповідні розпорядження: від 16.03.2012р. №160 «Про стан
виконання програм розвитку інвестиційної, науково-технічної та
інноваційної діяльності в області», від 13.11.2012р. №822 «По хід виконання
розпорядження облдержадміністрації від 16.03.2012р. №160» та від
04.01.2013р. №8 «Про співпрацю райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення з вищими навчальними закладами з питань
залучення науково-технічного потенціалу до розв’язання проблем соціальноекономічного розвитку області».
4. в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій в листопаді проведено
тематичний семінар-навчання «Актуальні питання реалізації інвестиційної та
інноваційної політики в області. Основи права інтелектуальної власності»
слухачами якого стали працівники органів влади, які відповідальні за
реалізацію інвестиційної та інноваційної політики на відповідних територіях.
5. проведено
низку
заходів
просвітницько-інформаційного
характеру, зокрема:
ü обласну
науково-практичну
конференцію
«Інтелектуальна
власність – ключ до успіху» (вересень), на якій було вручено нагороди
переможцям обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова, за вагомі
внески у різні сфери суспільного виробництва:
- автору розробки «Розробка та впровадження газопіщаних сепараторів та поплавкових склопластикових насосних штанг, які застосовуються
при видобуванні нафти» Б.Копею, завідувачу кафедри морських нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, д.т.н., професору. Розробка захищена 5 патентами України;
- автору розробки «Нові напівпровідникові матеріали для термоелек-

тричних перетворювачів енергії» Д.Фреїку, директору Фізико-хімічного
інституту, завідувачу кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, Заслуженому діячу
науки і техніки України, д.х.н., професору. Розробка захищена 17 патентами
України;
- співавторам розробки «Технологія переробки органічних відходів
агропромислового комплексу методом прискореної біологічної ферментації в
органічні добрива нового покоління «Біопроферм» та «Біоактив» під
керівництвом І.Мельника, президента асоціації «Біоконверсія», к.с.н.,
Заслуженого працівника сільського господарства України. Розробка
захищена 9 патентами України.
ü обласну науково-практичну конференцію «Вчені Прикарпаття –
сталому розвитку краю» (грудень), участь в якій взяли біля 200 науковців,
вчених-винахідників, аспірантів, магістрів, керівники підприємств,
організацій, громадські діячі;
ü обласну виставку науково-технічних розробок, новітніх технологій
та обладнання «Досягнення науки – виробництву»
(грудень), на якій були представлені винаходи,
корисні моделі та промислові зразки продукції, що
отримали документи на право інтелектуальної
власності у 2011-2012 роках.
Метою
запланованих
заходів
було
допомогти вченим та науковцям області
реалізувати свої ідеї, втілені у наукових та
науково-технічних розробках, у практичну площину, а саме впровадити їх у
реальний сектор регіональної економіки.
6. видано збірник тез доповідей, представлених на обласній
науково-практичній конференції «Вчені Прикарпаття – сталому розвитку
краю» та каталог «Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і
раціоналізаторів Прикарпаття».

