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Торгово-промислова палата УкраТни висловлюе Вам свою поваry i
iнформуе, що з жовтня п.р. ТПП Украi'ни у партнерствi з ТПП ЛатвjТ розпочинають
здiйснення спiльного мiжнародного проещу у форматi DCP (Development
Соореrаtiоп Раrtпеrshiр), спрямованого на пiдтримку iнтеграцiТ УкраТни до единого
европейського ринlry з використанням краТн БалтiТ (Латвiя, Литва, Естонiя) у якостi
точки входу. В рамках проекгу передбаченi заходи iз встановлення дiлових
KoHTaKTiB, пiдвищення квалiфiкацiТ, запровадження стандартiв еС та мiжнародних
стандартiв, пiдвиlлення конlryрентоспроможностi та експортного потенцiалу
украТнських компанiй, насамперед МСБ, налагодження дiловоТ спiвпрацi мiж
бiзнесом УкраТни та краТн БалтiТ.

Проек реалiзуеться за фiнансовоТ пiдтримки,Щерждепартаменry США.
Щiльова група проекту представники малих та середнiх украТнських
компанiй, що працюють у сферi переробки вiдходiв, поновлюваноТ енергетики,

харчовiй та деревообробнiй галузi, фахiвцi lKT-ceкTopy, пов'язанi з цими галузями,
а також неурядовi органiзацiТ (далi - NGO).

Реалiзацiя проекгу розрахована на2021 (IV-й кв.) - 2022 (lll-й кв.) рр.
OcHoBHi етапи проекту:

Жовтень 2021р.

-

загhльний вебiнар дгlя Bcix учасникiв (потреби та
можливостi рин}ry ЛатвiТ та еС, сиryацiя та тенденцiТ у кожному ceкopi, Круглий

стiл мiж пiдприемцями УкраТни та Латвii).

Листопад 2021р.

-

вебiнар

для сешорiв

переробки вiдходiв та
поновлюваноТ енергетики (правовi аспекти, iнновацiТ, вимоги еС)

Сiчень 2022р. - вебiнар для ceкopiB харчовоТ
промисловостi (правовi аспеши, iнн.овацiТ, вимоги СС)

та

деревообробноТ

Березень 2а22р. - вебiнар для представникiв NGO (iнструменти дiалоry мiж
державою, NGO та бiзнесом, роль та позицiя торгових палат щодо законодавчих
iнiцiатив, piBHi лобiювання та прiоритети полiтики еС)
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ознайомча поiЭдка Ng1 : чотириденний вiзит дгlя 10
представникiв секгору переробки вiдходiв та поновлюваноТ енергетики та 5
представникiв NGO (вiдвiдання латвiйських компанiй, В2В та iншi заходи)

Травень 2022р.

Червень 2а22р. - ознайомча поТздка Ng 2: чотириденний вiзит для 10
представникiв деревообробноТ та харчовоТ галузi та 5 представникiв NGO
(вiдвiдання,латвiйських компанiй, В2В та iншi заходи)

.

f[o участi запроltlуються:
керiвники та провiднi фахiвцi малих та середнiх пiдприемств, цlо належать
до 4-х зазfqачених галузей (переробка вiдходiв, поновлювана енергетика,
деревообробка, харчова промислtовiсть).
Належнiсть пiдприемства до МСБ визначаеться вiдповiдно до критерiТв СС
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представники неурядових органiзацiй (галузевих об'Oднань, асоцiацiй

бiзнесу, торгових палат тощо)

BapTicTb учаGтi дпя вiдiбраних учасникiв покриваGтьGя за рахунок проекту.

Bci учасники повиннi володiти англiйською мовою (базовий piBeнb).
Зважаючи на виlлевикладене, просимо розглянуги можливiсть делеryвання
представника вiд Вашого пiдприемства/установи/органiзацiТ для участi у даному
проепi.

Кiнцевий TepMiH подання заявок на ччасть до ТПП УкраТни

-

18.10 202{р.

Контакти для довiдок:
Валерiя 3абаштз, т.+38 (044) 584 28 15, м.050 366 4997,;ча-z*dФ*сьl.*iч.*а
Ольга Бондаренко, т. (0аа) 461 98 07 08, м. 067 216 17 82, Ьоi-hrФuссi.qrs.ша

Додаток: Анкета-заявка на участь - 2 арк.
.Щякуемо

за спiвпрацю!

З повагою

Вiце-президент
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BuK- Бонбаренка а. L
mел. (044) 461 98 08,

boi-ier@ucci.org.ua
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Валерiй КОРОЛЬ

