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Description

Project duration

University total budget (IFNTUOG) -                         204,880.00 EUR,
out of which:                         EU grant -184,330.00 EUR, Co-financing - 20,550.00 EUR

Total budget of the project:                                              293,640.00 EUR

Ivano-frankivsk National Technical University of Oil 
and Gas  (Ukraine) - Coordinator. Technical University
of Cluj Napoca - North University Center of Baia Mare
(Romania); NGO «Association Academic Organization
for Research, Innovation and  Professional
Development» (Romania).

Increasing the potential of development, research and innovation in the fields of mechanics, electric-electronics,
environment protection domains in order to reduce technological differences and promote the economic development of

trans-border region, especially Ivano-Frankivsk region and Maramures Counties.The project provides: creation of the
Center for Innovative Development - equipped with modern digital means of production; creating a database of real
business needs and organizing a Romanian-Ukrainian community of researchers and innovators for working together;
publication of manuals and recommendations on the use of the latest technologies; conducting training courses for
students of different specialties.

Підвищення потенціалу розвитку, наукових досліджень та інновацій в галузі механіки, електрики, електроніки та
охорони навколишнього середовища з метою зменшення технологічних відмінностей і сприяння економічному роз-
витку прикордонного регіону, особливо Івано-Франківської області та повіту Марамуреш. Проект передбачає:
створення Центру інноваційного розвитку - оснащеного сучасними цифровими засобами виробництва; створення
бази даних реальних потреб підприємств та організації румунсько-української спільноти дослідників та новаторів
задля спільної роботи; видання посібників та рекомендацій щодо використання новітніх технологій; проведення
навчальних курсів для студентів різних спеціальностей.

Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу  (Україна) - координатор; технічний
університет Клуж-Напока - Північний університетський
центр Бая - Маре (Румунія); ГО «Академічна організація
для досліджень, інновацій та професійного розвитку»
(Румунія).
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