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2SOFT/1.2/86 Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій

Проект реалізовано

ІФНТУНГ

Румунія-Уkраїна
ЄІС-ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

«Європейський Союз складається з 27 країн-членів,  
які вирішили поступово об'єднати свої знання, ресурси та долі. 
Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, 
демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне 
р ізноманіття,  терпимість та свободу особистост і . 
Є в р о п е й с ь к и й  С о ю з  п р а г н е  п о д і л и т и с я  с в о ї м и 
досягненнями та цінностями з країнами та народами 
за його межами».

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 
фінансується Європейським Союзом через Європейський 
Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які 
беруть участь у Програмі. 

Ця публікація/матеріал представлена за підтримки Європейського Союзу. 
За зміст даної публікації несе  власну відповідальність Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, і вона ні в я кому разі не може 
сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління 
Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.

www.ro-ua.net

RoUa

TADRI

Центр інноваційного розвитку - 
простір науково-технічної творчості

Ознайомлення з обладнанням Центру, 
порядком  та інструментами 
отримання доступу до послуг Центру, 
тренування навичок планування реалізації 
власної інноваційної ідеї

Досвід практичної реалізації проектів 
стейкхолдерів Центру інноваційного розвитку 
ІФНТУНГ

Прогресивні технології у машинобудуванні

Майстеркласи від експертів проекту 
із відкриванням «секретів» успішного друку, 
лазерного гравіювання та різання, 
2,5D фрезерування

Workshop

Center of Innovative Development -
space of scientific and technical creativity

Acquaintance with the equipment of the Center,
rules and tools gaining access to the Center's 
services, training of implementation planning 

skills own innovative idea

Experience of practical implementation
 of projects of stakeholders of the 

Center of Innovation Development
IFNTUNG

Advanced technologies in mechanical 
engineering

Workshops from project experts with the 
discovery of the "secrets" 

of successful printing,
laser engraving and cutting, 

2.5D milling

Воркшоп

Співпраця

Дослідження

Інновація

Візуалізація

СтратегіяЦілі

Зростання

Зв’язки

Інновації - поруч

Вчимось працювати спільно

До зростання - разом

Innovations are nearby

Training to work together

To growth - together!
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