Результати півфіналу Конкурсу інноваційних та стартап-проектів
Всеукраїнського фестивалю інновацій, що відбудеться 16 травня 2018 року
Увага півфіналістам: Для проходження у фінал та представлення своїх розробок перед журі
Конкурсу на Всеукраїнському фестивалі інновацій, що відбудеться 16 травня 2018 р., необхідно до
10 травня 2018 р. (18:00 за київським часом) надіслати коротке відео про проект (розмір до 1 хв) та
оновлену презентацію, за зразками, що додаються.
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Eventyr;
AsioX | Driving School App - кросплатформений додаток для водіїв учнів та водійських шкіл;
Tringl-інтерактивна іграшка - трьохосьовий робот із вбудованою камерою;
Easysip;
Інноваційна технологія вирощування австралійського раку в умовах ставів півдня України;
Тротуарна плитка, що генерує електричну енергію;
Навчальний апаратно-програмний комплекс «Розумний будинок 3Д», Розумний робот Елон;
Генератори-утилізатори твердих побутових відходів- отримання дешевої енергії та покращення
екологічного стану довкілля;
Бездротова автоматизована зарядна станція електромобілів з функцією безконтактної
ідентифікації доступу;
Розробка зубних паст на основі глин українського походження "Медея";
Біосенсори для безпеки продукції;
Стимулятор розвитку рослин;
Вітроенергетична установка з вертикальним ротором;
Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу;
Розроблення технології екологічно чистої біорозкладувальної тари з термостійкими
властивостями для гарячих напоїв;
EcoRIDE - впровадження екологічних матеріалів у виробництві велосипедів;
Energy clock;
Soil Lines - портативний лазерний аналізатор для ґрунтів;
HUYGENS - діагностичний комплекс моніторингу динамічних параметрів мобільних машин
(тракторів різних марок з причіпним обладнанням, автомобілів в тому числі з причепами);
Голографічна телевізійна система (ГТС);
Виробництво паперу з листя.

Стартапи в сфері соціальних інновацій:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Enly - вчимо англійську з піснями;
Online Concilium - веб платформа, яка передбачає проведення онлайн консиліумів за участі лікарів
із України, Америки, Південної Кореї, Німеччини та інших країн;
Додаток EatLook - автоматичне нагадування про необхідність харчування;
3D Betz, Застосування 3D-друку в клінічній медицині;
AIRMONITOR - моніторинг якості повітря для попередження загострень захворювань та
виявлення джерел забруднення;
Розробка адаптаційного одягу для людей з інвалідністю;
Інклюзивний дизайн меблів із використанням технології 3D друку;
Інтелектуальний шолом для психофізіологічної корекції;
Масажні устілки та взуття з використанням кісточок плодових рослин;
Розробка мікропроцесорного пристрою шкірно-гальванічної реакції людини (на базі arduino);
Енергодопомога - сервіс спільних покупок енергозберігаючих товарів;
Друге життя замків Тернопіля;
Інтерактивні навчальні програми з елементами доповненої реальності;
Освітній портал «Класна Оцінка» (http://klasnaocinka.com.ua);
Засоби індивідуальної ОСЛ-дозиметрії іонізуючого випромінювання
LimbReplicator - сканування кінцівок людини для отримання 3D - meshes і 3D – моделей;
Фероплат – протипухлинний нанокомпозит – нова лікарська форма;

