ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ РЕЦ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МІСТА ЯК РУШІЙНА СИЛА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Коротка довідка
В містах зосереджена більша частина екологічних та кліматичних проблем. В країнах Європи вони
споживають до 80% енергії та є джерелами приблизно такої ж частки викидів парникових
газів. Місцевій владі необхідно задовольняти все більші потреби зростаючого міського населення та
створювати кращі умови життя для громадян. Хоча шляхи розвитку у всіх свої, є спільна
закономірність: економічне процвітання, як правило, трапляється в містах. До 2030 року дві третини
людства проживатиме в міських центрах. Отже, низько-вуглецевий розвиток міст забезпечить більш
швидкий перехід до використання екологічно чистих джерел енергії та підвищить
конкурентоспроможність бізнесу, оскільки існуватиме велика потреба в передовому науковотехнічному досвіді та новітніх низько-вуглецевих і "зелених" технологіях.
Роль Регіонального екологічного центру для країн Центральної та Східної Європи (РЕЦ)
Регіональний Екологічний Центр для країн Центральної та Східної Європи (РЕЦ), є міжнародною
організацією, уповноваженою Сполученими Штатами Америки, Європейською комісією, Україною та
30 іншими країнами-підписантами угоди. РЕЦ розпочав свою діяльність в Україні в 2001 році.
Починаючи з 2014 року, РЕЦ тісно співпрацює з українськими муніципалітетами над розробкою
місцевих планів дій в галузі довкілля та енергетики (LEAPs), у рамках програми «Підвищення
ефективності планування природоохоронної діяльності на місцевому рівні та розвиток екологічносвідомого громадянського суспільства в Україні». Окрім цього, РЕЦ активно залучає організації
громадянського суспільства (ОГС) в процес розробки та реалізації LEAPs, сприяє нарощуванню їх
потенціалу, надає гранти місцевим ОГС та розробляє освітній інструментарій в рамках
«Мультимедійного громадянського пакету».
Мета і завдання інвестиційного форуму задля сталого розвитку
Інвестиційний форум задля сталого розвиткy об'єднає понад 100 вищих керівників державних та
місцевих органів влади, громадянського суспільства, комунальних підприємств, екологічно
відповідальних галузей промисловості та міжнародних фінансових і науково-дослідних інститутів
для обговорення інноваційних екологічних рішень та ефективних механізмів державно-приватного
співробітництва з метою вирішення екологічних та енергетичних проблем в Україні.
Завданнями форуму є:

o Надання можливості керівникам міст озвучити екологічні та енергетичні проблеми, розповісти
про інвестиційні можливості в їх муніципалітетах та запевнити у відкритості для партнерства;

o Демонстрація досягнень у сфері науки й технологій, які допомогли у вирішенні проблем міст;
o Сприяння обміну досвідом та формування мережі ділових зв’язків задля подальшої співпраці;
o Стимулювання та пробудження суспільного інтересу та дискусій про роль громадянського
суспільства у вирішенні екологічних та енергетичних проблем муніципалітетів;

o Залучення всіх зацікавлених сторін для об'єднання зусиль з метою розбудови успішної України;
o Пропагування місцевих проектів за участі ОГС (нагородження переможців конкурсу на
отримання грантів в рамках проекту «LINK ОГС») та «Громадського пакету медійних засобів».
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення: готель «Інтерконтиненталь Київ»
Адреса: вул. Велика Житомирська, 2A, м. Київ, 01001, Україна
Четвер, 20 жовтня 2016 року
День 1-й: Інвестиції та сталий розвиток

Час

Захід

08:30 - 09:00
09:00 - 10:00

Реєстрація учасників, ранкова кава
Відкриття
Головує: пані Марта Шигеті Боніферт, Виконавчий директор РЕЦ
Головна доповідь:
 Й.В. Ярі Вілен, Голова Ради директорів РЕЦ і глава делегації ЄС в Раді
Європи
Вступне слово представників високого рівня приймаючої сторони:






Й.В. Володимир Кiстіон, Віце-прем'єр-міністр України
Пан Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та природних ресурсів
України з питань європейської інтеграції
Пан Олексій Рябчин, Народний депутат України VIII скликання,
Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Пан Сергій Савчук, Голова Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України

Вступне слово представників високого рівня:
Й.В. Раффі Балян, Директор Регіонального Центру Екології, Науки,
Технологій та Управління Охороною Здоров’я для країн Центральної та
Східної Європи, Державний Департамент США
 Й.В. Фредрік Артур, Радник-Посланник/Заступник Голови Місії,
Посольство Королівства Норвегія в Україні
 Д-р Халіл Юрдакул Йігітгуден, Координатор економічної і екологічної
діяльності ОБСЄ
Розробка місцевих планів дій в галузі довкілля та енергетики. Що
передує інвестиціям?
Доповідач: пані Марта Шигеті Боніферт, Виконавчий директор РЕЦ
Перерва на каву
Круглий стіл на тему: Сприяння сталому притоку інвестицій в Україну
Учасники дискусії:
 Д-р Халіл Юрдакул Йігітгуден, Координатор економічної та
екологічної діяльності ОБСЄ


10:00 - 10:30

10:30 - 10:45
10:45 - 11:30
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Пані Юлія Шевчук, Керівник представницького офісу Північної
Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO) в Україні
 Пан Пітер Баук, Pадник з питань співробітництва в галузі розвитку,
Посольство Королівства Норвегія в Україні
 Пані Лариса Брондер, Голова міжнародного екологічного
об’єднання Беллона в Україні
 Пан Роберт Адамчик, Cтарший радник з питань навколишнього
середовища Європейського Банку Реконструкції і Розвитку (ЄБРР)
 Пан Алесандро Коста, Голова Департаменту розвитку та співпраці
при Міжнародному Університеті Венеції
 Пані Олена Трегуб, Директор Департаменту міжнародних програм
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Модератор: панi Ілона Довгань, журналіст та телеведуча
Розробка місцевих планів дій в галузі довкілля та
енергетики. Пошук рішень для подолання проблем
Презентація інвестиційних проектів головами муніципалітетівпартнерів РЕЦ:


11:30 - 13:00

Міська Рада м. Бердичів
Міська Рада м. Черкаси
Міська Рада м. Фастів
Міська Рада м. Івано-Франківськ
Міська Рада м. Лубни
Міська Рада м. Ніжин
Міська Рада м. Полтава
Запитання та відповіді
Бізнес-ланч (неформальне спілкування учасників заходу)
Обговорення в окремих групах








13:00 - 14:00
14:00 - 15:15

Будуть організовані обговорення в окремих групах у формі дискусії за
участі представників міжнародних фінансових інститутів, агентств з
надання допомоги в цілях розвитку, представників органів місцевого
самоврядування, національного уряду, установи з питань регулювання,
наукових
кіл,
приватного
сектора
та
громадянського
суспільства. Кожною дискусією в рамках тематичних груп керуватиме
модератор.
 Стале водопостачання міст: проблеми, виклики, перешкоди та
рішення
 Відповідальне поводження з відходами міст: проблеми, виклики,
перешкоди та рішення
 Енергетична безпека на місцевому рівні: проблеми, виклики,
перешкоди та рішення
 Міське планування та екологічна транспортна система:
проблеми, труднощі, перешкоди та рішення
 Обізнаність про стан довкілля: Сталі зміни та відповідальні
керівники
Модератори: пан Едуардас Казакявічюс, керівник підрозділу з питань
зміни клімату та екологічно чистої енергії, РЕЦ; пан Джером Сімпсон,
керівник підрозділу з сталого транспорту та розумних міст, РЕЦ;
пані Ана Петровська експерт з поводження з відходами, РЕЦ; пані Іма
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15:15 - 15:30
15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

17:00 - 17:45

Хренова-Шимкіна, заступник керівника проекту, GIZ; пан Юрій Жерліцин,
голова
асоціації
водоканалів
України
"Укрводоканалекологія";
пан Олександр Ігнатенко, професор, Національна академія державного
управління при Президентові України; пан Андрій Зінченко, керівник
освітніх проектів, GreenCubator; пані Кайді Тінґас, експерт з залучення
громадськості до процесу прийняття рішень, РЕЦ.
Перерва на каву
Фінансування сталого розвитку. Історія успіху Польщі
Доповідач: пані Анна Чижевська, директор департаменту з управління
водними ресурсами Національного Фонду Охорони Навколишнього
Середовища та Управління Водними Ресурсами, Варшава, Польща.
Подіумна дискусія модераторів тематичних груп
Підсумок обговорень в тематичних групах. Обмін досвідом, виявлені
засоби реалізації та стримуючі фактори
Історія трансформації міста. Історія успіху м. Любляна – «Зеленої
столиці Європи – 2016»
Доповідач: Пан Міран Гайшек, керівник відділу містобудування,
м. Любляна

17:45 - 18:00

Закриття першого дня роботи конференції

18:15 - 20:00

Вечір ділових контактів, церемонія нагородження ОГС - переможців
конкурсу на отримання бізнес-грантів
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П'ятниця, 21 жовтня 2016 року
День 2-й: Від ідей до заходів із забезпечення сталого розвитку

Час

Паралельні сесії

08:30 - 09:00

Реєстрація

09:00 - 09:20

Відкриття засідання з
нагородження переможців
конкурсу на отримання
бізнес-грантів в рамках
проекту «LINK ОГС», основні
цілі засідання

09:00 - 09:20

Пані Цветеліна Філіпова,
керівник проекту «LINK ОГС»,
старший експерт РЕЦ
09:20 - 09:40

09:40 - 10:40

Огляд процесу відбору
пропозицій
Пані Раїса Герасіна, менеджер з
питань надання бізнес-грантів,
експерт РЕЦ
Вимоги до описової та
фінансової звітності ОГС
Запитання й відповіді
Пані Раїса Герасіна, менеджер з
питань надання грантів,
експерт РЕЦ
Пані Магдолна Сабо, асистент
з питань надання грантів,
референт по проектам, РЕЦ

09:20 - 09:45

Вітальне слово. Мета заходу
Представник Посольства Японії в
Україні
Заступник Голови Державного
агентства з енергоефективності та
енергозбереження України
Модератор: пані Жужанна Іваний,
старший експерт РЕЦ
Значення Паризької кліматичної
угоди для екологічної освіти
Пані Марія Хованська, старший
експерт РЕЦ

09:45 - 10:15

10:15 - 10:40

Кращі практики у сфері
комунікацій та кампаній з
підвищення обізнаності в галузі
екології, енергоефективності та
екологічно чистої енергії
Пан Андрій Кирчів, виконавчий
директор Асоціації «Енергоефективні
міста України»
Договір про заснування
Енергетичного Співтовариства і
можливості, які він надає
Пан Едуардас Казакявічюс, РЕЦ

10:40 - 11:00

Перерва на каву
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10:45 - 11:20

Поточні та заплановані дії у сфері
енергоефективності в Україні/
Поточні та заплановані дії у сфері
екологічної освіти та підвищення
обізнаності
Представник Державного агентства
з енергоефективності та
енергозбереження/Представник
Міністерства екології України

11:20 - 11:30

Перерва на каву

11:00 - 12:30

Презентації переможців конкурсу
Запитання та відповіді

12:30 - 13:30

Обід

13:30 - 14:35

Кращі практики за результатами
впровадження місцевих заходів в
галузі екології, енергоефективності
та екологічно чистої енергії в Полтаві,
Черкасах та Івано-Франківську

14:35 - 15:00

15:00 - 15:15
15:15 - 16:00

Представники
НУО/міжнародних організацій
Стратегія формування екологічної та
енергетичної обізнаності на
муніципальному рівні
Пан Сергій Варга, незалежний експерт з
птань енергоефективності в Україні

Підготовка місцевих Планів дій із
запровадження енергетичної безпеки
(LESAP)



Стан підготовки LESAP, пані Зоріца
Корач, експерт з питань місцевого
самоврядування, РЕЦ



Презентація результатів з
наданням зібраних даних та їх
аналізу – пан Олександр Кожома,
місцевий експерт з питань
енергетики



Короткі презентації п'яти
муніципалітетів з висвітленням
проблем, виявлених в процесі
оцінки



Коментарі з боку експерта з
енергетичних питань, пана Горана
Краяджича, SDEWES:
o оцінка результатів,
o порівняння з вихідними
значеннями,
o аналіз результатів, висновки
щодо виявлених проблем.

Перерва на каву, неформальне спілкування учасників заходу
Рекомендації та інструментарій для
Підготовка місцевих Планів дій із
запровадження енергетичної безпеки
формування екологічної та
(LESAP) - Наступні кроки
енергетичної обізнаності
o Конкретний приклад:
Пан Сергій Варга
"Енергозабезпечення в житловому
Круглий стіл – питання та відповіді /
будівництві в Литві" пан Маріус
консультації для отримання відгуків щодо
Смайдзюнас, заступник керівника
проектів документів
відділу з питань реалізації програм і
проектів, Агентство з питань
енергоефективності житлових
будинків
Обговорення подальших кроків в процесі
підготовки LESAP, пані Зоріца Корач,
експерт з питань місцевого
самоврядування, РЕЦ

16:00 - 16:15

Закриття 2-го дня роботи конференції
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