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ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ 

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. 

• Встреча с почетным консулом Украины в 
Итальянской Республике Марко Тоссоном 

Имплементация образовательного проекта DESANKA, 
направленного на подготовку архитекторов и 
дизайнеров, у которых будет возможность: 

₋ получить диплом европейского образца; 
₋ пройти практику в Италии; 
₋ работать в Украине на итальянскую компанию. 

 

• Встреча с главой "ARKKAN GROUP" Николасом 
Полякоффым 

Обсуждение перспективы строительства завода по 
переработке ТБО в Днепропетровской области. 

 

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. СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРОМАД РЕГИОНА «ПОДДЕРЖКА МСБ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

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 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСБ» 

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

Представлено 

Более 10 международных программ и финансовых 
инструментов поддержки МСБ, развития социального 
предпринимательства региона. 
 

Докладчики 
Основными докладчиками мероприятия выступили 
представители: 
• 4 банков (ЕБРР, ПриватБанк, Ощадбанк, Креди Агриколь 

Банк) 
• 8 международных проектов, ассоциаций, консалтинговых 

компаний и представителей бизнеса (USAID, BDO, EBA, 
Немецко-Украинский фонд, компаниии Axor и Sicore и т.д.) 

 

Целевая аудитория 

Более 150 предпринимателей, представителей власти, 
банков, консалтинговых компаний и инвесторов, в форме 
трехстороннего диалога обсудили актуальные для всех 
участников процесса вопросы. 

Представители МСБ также получили прямые консультации 
по процедурам экспортной деятельности, льготного 
кредитования и т.д.. 

 
 

 

 

Информационная поддержка 

Мероприятие получило значительную поддержку СМИ 
как региона, так и Украины. Основными 
информационными партнерами мероприятия 
выступили: 

• Европейская Бизнес Ассоциация 
• Днепропетровская ТПП 
• Национальная платформа малого и среднего бизнеса 

и т.д.. 
 

Обратная связь 
Во время конференции было проведено 
анкетирование с целью выявления компаний, которым 
необходима профессиональная помощь Агентства. 
Более 50 предприятий нуждаются в помощи DIA в 
реализации своих проектов в таких сферах как: 

• Альтернативная энергетика 

• Сельское хозяйство 

• Переработка ТБО 

• Логистика 

• Развитие транспортной инфраструктуры 

Цель 
Раскрытие потенциала громад в направлении создания 
преференций для МСБ, работающих на территории 
громады (или района / города), поддержки собственных 
инвесторов и привлечения внешних инвестиционных 
ресурсов. 
 

Проведено 
4 мероприятия в Царичанском, Новомосковском, 
Криворожском районах и г. Першотравенск. 
 

Целевая аудитория 
Более 250 представителей районных советов, 
громад, МСБ и фермерских предприятий. 

• 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” 

• Круглый стол в рамках создания региональной 
платформы "Зеленые" решения бизнеса - 
единение для устойчивого развития", которая 
реализуется совместно с Немецким обществом 
международного сотрудничества (GIZ). 

Проект направлен на: 

• создание условий для внедрения экологических 
средств производства; 

• осуществление анализа препятствий, которые 
мешают компаниям инвестировать в новые 
технологии; 

• налаживание коммуникации предприятий с 
органами власти. 

 

 



АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СТРАНИЦА DIA В FACEBOOK  
 DIA 
За период действия страницы май - июнь ее лайкнули и стали следить за новостями больше 110 
посетителей, количество которых постоянно растет. 

DIA ГОТОВИТ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНА 
 

• Инвестиционный паспорт Днепропетровской области; 

• Инвестиционные проекты и предложения Днепропетровской области (20 проектов и предложений, 
требующих привлечения инвестора). 

КОММУНИКАЦИЯ 
 

Увеличение посетителей сайта DIA. 

I квартал 
2017 г.  

II квартал 2017 р.  
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DIA В СМИ 

• DIA были предоставлены комментарии для швейцарского издания «Neue Zürcher Zeitung» в оценке 
инвестиционного потенциала и приоритетных сфер развития региона. 

 
• В серии роликов о Днепропетровщине при поддержке DIA, выпущено мини-фильм об 

инвестиционном потенциале региона. 
 

I 


