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ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧІ 

ПРОВЕДЕНО 2  ЗУСТРІЧІ 
 

• З головою “ARKKAN GROUP” Ніколасом Полякоффим, щодо перспектив 
будівництва заводу з переробки ТБО. 
 

• З почесним консулом України в Італійській Республіці Марко Тоссоном .  
Пріоритетними для подальшого партнерства визначили такі напрямки: 

-   Партнерство в рамках створення об’єкту поводження з ТПВ 
 

-  Реалізація освітнього проекту DESANKA , який спрямований на підготовку 
архітекторів та дизайнерів, що зможуть отримати диплом європейського 
зразка та пройти практику в Італії, а згодом працювати в Україні на 
італійську кампанію. 

ВИЗНАЧЕНO НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 

Обговорені перспективи будівництва заводу з переробки 
ТБО у Дніпропетровській області. 

Реалізація освітнього проекту DESANKA, спрямованого на 
підготовку архітекторів та дизайнерів, що матимуть 
можливість: 

• отримати диплом європейського зразка 
• пройти практику в Італії 
• працювати в Україні на італійську кампанію. 

• Зустріч з почесним консулом України в Італійській 
Республіці Марко Тоссоном 

Імплементація освітнього проекту DESANKA, 
спрямованого на підготовку архітекторів та дизайнерів, 
що матимуть можливість: 

₋ отримати диплом європейського зразка; 
₋ пройти практику в Італії; 
₋ працювати в Україні на італійську компанію. 

 

• Зустріч з головою “ARKKAN GROUP” Ніколасом 
Полякоффим 

Обговорення перспективи будівництва заводу з 
переробки ТБО у Дніпропетровській області. 

 

Мета: розкриття потенціалу громад у напрямку створення преференцій для МСБ які працюють на 
території громади (або району/міста), підтримки власних інвесторів та залучення зовнішніх 
інвестиційних  ресурсів. 
 

Проведено: 4 заходи у Царичанському, Новомосковському, Криворізькому районах та  
м. Першотравенськ 
 
Цільова аудиторія: більш ніж 250 представників районних рад, громад, МСБ та фермерських 
підприємств. СЕМІНАРИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД РЕГІОНУ «ПІДТРИМКА МСБ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ТЕРИТОРІЙ» 

З почесним консулом України в Італійській 
Республіці Марко Тоссоном. 

ПІДГОТОВЛЕНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ 
ПРОДУКТИ  
За темою: „Підтримка інвестиційної 
та експортної діяльності МСБ”. 

АКТИВНО РОЗВИВАЄТЬСЯ  
СТОРІНКА DIA У FACEBOOK  
 

• Захід об'єднав більш ніж 150 підприємців,  представників 
влади, банків, консалтингових компаній, кредиторів та 
інвесторів, які в формі тристороннього діалогу обговорили 
актуальні для всіх учасників процесу питання.  

• Більше 100 глядачів стежили за конференцією онлайн. 

• Захід отримав значну підтримку ЗМІ як регіону так і 
України.  Інформаційними партнерами заходу стали: 

• Європейська бізнес Асоціація 
• Дніпропетровська ТПП 
• Ресурсний центр Гурт 
• Портал «Громадський простір 
• Національна платформа малого та середнього бізнесу 
• Сайт м. Дніпра 056.ua 

РЕГІОНАЛЬНА  КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МСБ» 

• (зокрема  у великому швейцарському щоденному 
виданні «Neue Zürcher Zeitung»). 

Представлено 

Більше 10 міжнародних програм та фінансових 
інструментів підтримки МСБ, розвитку соціального 
підприємництва регіону.  
 

Доповідачі 
Основними доповідачами заходу виступили представники: 
• 4 банків (ЄБРР, ПриватБанк, Ощадбанк,  

Креді Агріколь Банк) 
• 8 міжнародних проектів, асоціацій, консалтингових 

компаній та представників бізнесу (USAID, BDO, EBA  
Німецько-Український фонд, компаніії Axor та  
Sicore тощо) 

 

Цільова аудиторія 

Більш ніж 150 підприємців,  представників влади, банків, 
консалтингових компаній та інвесторів, які у формі 
тристороннього діалогу обговорили актуальні для всіх 
учасників процесу питання. 

Представники МСБ також отримали прямі консультації 
щодо процедур експортної діяльності, пільгового 
кредитування тощо. 

 
 

 

 

Інформаційна підтримка 

Захід отримав значну підтримку ЗМІ як регіону, так і 
України.  Основними інформаційними партнерами 
заходу виступили: 

• Європейська Бізнес Асоціація 
• Дніпропетровська ТПП 
• Національна платформа малого та середнього 

бізнесу тощо. 
 

Зворотній зв'язок  
Під час конференції було проведено анкетування з 
метою виявлення компаній, яким необхідна фахова 
допомога Агентства.  
Більше 50 підприємств потребують допомоги DIA у 
реалізації своїх проектів у таких сферах як: 

• Альтернативна енергетика 

• Сільське господарство 

• Переробка ТБО 

• Логістика 

• Розвиток транспортної інфраструктури 

Мета 
Розкриття потенціалу громад у напрямку створення 
преференцій для МСБ, які працюють на території громади 
(або району/міста), підтримки власних інвесторів та 
залучення зовнішніх інвестиційних  ресурсів. 
 

Проведено 
4 заходи у Царичанському, Новомосковському, 
Криворізькому районах та  м. Першотравенськ. 
 

Цільова аудиторія 
Більш ніж 250 представників районних рад, громад, 
МСБ та фермерських підприємств. 

• З почесним консулом України в Італійській Республіці Марко 
Тоссоном. 

Імплементація та реалізація освітнього проекту DESANKA, 
спрямованого на підготовку архітекторів та дизайнерів, що 
матимуть можливість: 

₋ отримати диплом європейського зразка 
₋ пройти практику в Італії 
₋ працювати в Україні на італійську кампанію. 

 З німецької сторони, в рамках діючого з квітня 2016 року 
Меморандуму про співпрацю, домовилися об’єднати зусилля для 
створення регіональної платформи „Зелені рішення” бізнесу – 
єднання для сталого розвитку”. Учасниками проекту стануть 
суб’єкти господарської діяльності, учнівська молодь, населення 
Дніпропетровської області. 

Відкриття проекту „Зелені 
рішення” бізнесу – єднання для 
сталого розвитку” 

• Круглий стіл в рамках створення 
регіональної платформи „Зелені” рішення 
бізнесу – єднання для сталого розвитку”,  яка 
реалізується спільно з Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ). 

Проект спрямовано на : 

• створення умов для запровадження екологічних 
засобів виробництва; 

• здійснення аналізу перешкод, які заважають 
компаніям інвестувати у нові технології; 

•  налагодження комунікації підприємств з 
органами влади. 

 

 



АКТИВНО РОЗВИВАЄТЬСЯ  СТОРІНКА DIA У FACEBOOK  
 DIA 
За період дії сторінки травень - червень її вподобало та стало стежити за новинами більше  
110 відвідувачів, кількість яких  постійно зростає.  

DIA ГОТУЄ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ РЕГІОНУ 
 

• Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області; 

• Інвестиційні проекти та пропозиції Дніпропетровської області (20 проектів та пропозицій,  
що потребують залучення інвестора). 

КОММУНІКАЦІЯ 
 

Збільшення відвідувачів сайту DIA. 

I квартал 
2017 р.  

II квартал 2017 р.  

Кількість відвідувань сайту 

II квартал 
2017 р.  0
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DIA У ЗМІ 

• DIA були надані коментарі для  швейцарського видання  «Neue Zürcher Zeitung» щодо оцінки 
інвестиційного потенціалу та пріоритетних сферах розвитку регіону. 

 
• У серії роликів про Дніпропетровщину за підтримки DIA, випущено міні-фільм щодо інвестиційного 

потенціалу регіону. 
 

I 


