
1 

 

Проектна концепция  

  

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА ОБЕДИНЕНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ 

ОБЩНОСТИ И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО  

«ИнКо Форум»  

  

  

Дата: 12 октомври 2017 г.  

Място: Изложбен Център "Козак Палас ", Запорожиe  

  

  

Целта на събитието е:  

-           Популяризиране на региона Запорожие като регионален център на 

икономическия растеж;  

-           Представяне на регионални инвестиционни проекти;  

-           Укрепване на капацитета на обединените териториални общности (ОТО) чрез 

прилагане на международен опит, инвестиции и развитие на сътрудничеството 

между обединените териториални общности на Украйна и фирми, конкретно 

местни и чуждестранни доставчици на стоки и услуги;  

-           Съдействие при създаването на бизнес сътрудничество между чуждестранни 

партньори и новообразуваните общности.  

  

Основни цели на събитието:  

-          да се създаде дискусионен панел с цел уреждане на реалните проблеми, 

свързани с прилагането на реформата за децентрализация в Украйна;  

-          създаването на международни отношения на сътрудничество чрез участие на 

чуждестранни фирми  

-          обсъждане на международния опит в експлоатацията и развитието на ОТО;  

-          да се представят възможните проекти и програми за международна техническа 

помощ за обединени териториални общности;  

-          да представи надеждни и авторитетни представители на стоки и услуги за 

обединените териториални общности;  

-          представяне на обещаващ пазар за стоки и услуги за местния бизнес, който се 

формира на базата на ОТО;  

-          подбор на проекти за внедряване в обединените териториални общности.  

  

Организатори: Запорожка регионална държавната администрация, Регионален 

съвет Запорожие, Агенция за регионално развитие в област Запорожие, Запорожка 

търговско-промишлена палата, Център за развитие на местното самоуправление.  

Партньори: Проект на ЕС / ПРООН
1
, Специалната мисия на ОССЕ

2
 за наблюдение 

в Украйна, Проект "PLEDDG" Германското дружество за международно 

                                                           
1
 Програма на ООН за развитие  

2
 Организация за сигурност и сътрудничество в Европа  
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сътрудничество (GIZ), Асоциацията на обединените териториални общности на 

Украйна, Днепър програма хъб U-LEAD.  

Форматът на събитието:  

- Изложба на обединените териториални общности;  

- Специализирана изложба "Енергийна ефективност и строителство";  

- Изложба на местни и чуждестранни производители на стоки и доставчици на 

услуги на местните власти на ОТО на Украйна;  

- Провеждане на дискусионни панели (реформа на междуправителствените 

отношения, международен опит на ОТО, привличане на инвестиции в реализацията 

на ОТО;  

- Платформа за представянето на проекти, изпълнявани в ОТО. 

  

Логическа структура на събитието:  

1. Официален панел (партерен етаж, Конферентна зала, начало - 11:00ч.)  

Водещ: Валери Пятницки  

Продължителност: 2 часа;  

 Президентът на Украйна;  

 Ръководител Държавната администрация на област Запорожие;  

 Ръководител на Регионалния съвет на Запорожие;  

 Президентът на украинската търговско-промишлена палата;  

 Ръководителите на дипломатическите мисии в Украйна;  

 Ръководители на най-големите компании в региона (NIBULON, YUROKEYP, 

DTEK);  

 Почетни чуждестранни специалисти.  

  

2. панел «Укрепване на капацитета на обединените териториални 

общности: Европейски опит и Програми за международна техническа помощ »  

(1-ви етаж, голяма конферентна зала, началото - 14:00 часа)  

Модератор: Олександър Свистун, директор на "Център за развитие на местното 

самоуправление"  

Продължителност: 2 часа  

Изказвания:  

 Представители на донорски организации (ПРООН, PLEDDG, Фондация 

Ренесанс, GIZ, Европейска инвестиционна банка);  

 Ръководители на обединените териториални общности и заместници на 

местните съвети на регион Запорожие  

 панел «Подобряване на енергийната ефективност на териториите»  

(1
-ви

 етаж, малка конферентна зала, начало - 14:00 ч.)  

Продължителност: 1 час  

Изказвания:  

- Европейско-украинска енергийна агенция, финансираща проекти за енергийна 

модернизация и др .;  

- Мениджъри на фирми в областта на алтернативната енергия и 

енергоспестяването;  



3 

 

- Представители на територии, които предлагат парцели за разполагане на 

съоръжения за възобновяема енергия;  

  

4. панел "Интеграцията в световната общност и развитие на международното 

сътрудничество" (партер, конферентна зала, начало - 14:00 ч.)  

Продължителност: 3 часа  

Изказвания:  

-               Валери Пятницки;  

-               Представители на Търговския клуб в Украйна;  

-               Представители на службата по насърчаване на износа към 

Министерството на икономическото развитие и търговията на Украйна;  

-               Представители от Отдела на външните отношения и Външно 

икономическа дейност на Регионалната държавната администрация;  

-               Представители на регионални запорожки дружества;  

  

  

В края - индивидуални B2B преговори  

  

Потенциални изложители и членове на форума:  

1. Представители на дипломатически органи.  

2. Програми и проекти на международното техническо съдействие.  

3. Обединени териториални общности (добри практики).  

4. Представители на органите на изпълнителната власт.  

5. Предприятия и фирми в следните области:  

- Специално оборудване: камиони за отпадъци, снегопочистващи машини, 

санитарни автомобили, пожарни камиони, училищни автобуси, линейки и други;  

- технологии за енергийна ефективност и енергоспестяване;  

- Доставчици на строително-монтажни работи;  

- Строителни материали;  

- Мобилни асфалтови съоръжения, оборудване за ремонт на пътища;  

- Разработване на оценки по проект;  

- медицинско оборудване и консумативи;  

- оборудване за учебни заведения;  

- ИТ продукти и технологии;  

- Образователни услуги;  

- Пътнически транспорт;  

- Водоснабдяване;  

- други  

  

 


