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Порядок денний
Стартової зустрічі демонстраційних проектів Угоди мерів в Україні,
фінансованих Європейською Комісією в рамках програми
«Сталі урбаністичні демонстраційні проекти (СУДеП)»

Місце проведення:

Представництво ЄС в Україні, Staful Tarii 17, MD 2012, Київ.

Дата:

Четвер 19 лютого, 14:00-18:00

Мета стартової зустрічі
Мета цієї стартової зустрічі скоординувати виконання 11 демонстраційних проектів, що отримали
фінансову підтримку у вигляді грантів від ЄС задля втілення заходів з енергоефективності та
відновлюваної енергетики у 11 містах-підписантах «Угоди мерів», передбачених передбачених Планів
дій зі сталого енергетичного розвитку цих міст до 2020 року, допомогти створити у містах передумови
для планомірного і безперешкодного виконання грантових контрактів з дотриманням усіх вимог та
рекомендацій Європейської Комісії, ознайомитися з можливостями отримання технічної допомоги
від спеціальної Групи підтримки демонстраційних проектів, а також проінформувати громадськість
України та усі зацікавлені сторони про зміст, конкретні умови та учасників виконання проектів у 11
містах.

Учасники зустрічі
Запрошені на цю наради:
- Міські голови, тих міст-підписантів Угоди мерів, в яких реалізуються демонстраційні проекти
- Проектні менеджери, покликані забезпечити професійне управління реалізацією пілотних проектів
у відповідності до вимог грантових контрактів
- Команда підтримки демонстраційних проектів, спеціально створена Європейськю комісією для
підтримки демонстраційних проектів
- Представники Національних та регіональних координаторів Угоди мерів в Україні та структур
підтримки Угоди мерів.
- Представники Представництва ЄС в Україні
- Представники центральних органів влади, відповідальних за розробку та реалізацію політики
сприяння сталому енергетичному розвитку міст
- Представники засобів масової інформації
- Інші зацікавлені особи
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Попередня програма заходу
14:00 - 14:20

Реєстрація
Кава

14:20 - 14:40

Привітання учасників


Вітальне слово від Представництва ЄС в Україні



Вітальне слово від Мінрегіонбуду – національного координатора
Угоди мерів в Україні

Про Угоду мерів в Україні, Святослав Павлюк, керівник проекту «Угода
мерів-Схід»
14:40 – 15:00
Про команду підтримки демонстраційних проектів Угоди мерів, що
фінансуються грантами ЄС, Ян Ваандерс, лідер команди підтримки,
15:00 – 15:20

Представлення 11 демонстраційних проектів Угоди мерів в Україні Анатолій
Копець, ключовий експерт команди підтримки

15:20 – 15:35

Запитання журналістів до міських команд, що приступають до реалізації
демонстраційних проектів Угоди мерів. Міські голови та проектні
менеджери

15:35 – 15:50

Про державну реєстрацію демонстраційних проектів в Україніб, звільнення
від ПДВ, державний моніторинг та звітність про проекти. Представник
Міністерства економічного розвитку та торгівлі Україні

15:50 – 16:00

Управління грантовими контрактами та звітність до Представництва ЄС в
Україні , Сергій Ладний, Менеджер завдань грантових контрактів

16:00 – 17:00

Запитання та відповіді стосовно виконання грантових контрактів та їх
фінансування Міські голови та проектні менеджери

17:00 – 18:00

Різне, Команда підтримки демонстраційних проектів та представники
партнерських проектів ЄС
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