Полтавська обласна
державна адміністрація
Департамент економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій

Проєкт програми
станом 29.10.2019

ФОРУМ
SME-forum #Полтавщина_бізнесова
12 листопада 2019 року
(Полтавський художній музей ім. М. Ярошенка,
м. Полтава, вул. Європейська 5)
Мета форуму – стимулювання використання ефективних підходів до підвищення конкурентоспроможності
підприємств Полтавщини, прискорення індустріального розвитку через обмін досвідом та діалог «бізнесвлада»
Категорії запрошених: представники бізнес спільноти області зокрема з числа МСП; торгові представники
посольств, акредитованих на території України; експерти міжнародних проєктів та інституцій; представники
органів місцевого самоврядування (міста-партнери проєкту ПРОМІС та ОТГ), представники торговопромислових палат; інституцій місцевого розвитку; науковці.
Кількість учасників: 100-130 осіб

ПРОГРАМА ФОРУМУ
Час

Тема

09:20 – 10:00

Реєстрація учасників (вітальна кава)
Підхід до преси

10:00 – 10:20

Вступне слово і привітання учасників від
організаторів

10:20 – 12:00

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Полтавщина Бізнесова: розвиток
спільними зусиллями – результат
для кожного

10:30 – 10:45

Полтавщина економічна:
поступ до всебічного розвитку

10:45 – 11:55

Державна політика підтримки
індустріального розвитку України
Інструменти підтримки розвитку
експорту на державному рівні

11:55 – 11:05
11:05 – 11:30

Фінансові інструменти підтримки МСП

11:30 – 11:40

Клуби РЕЧВ на Полтавщині у рамках
проекту "EU4Environemt"

11:40 – 11:50

уточнюється

11:50 – 12:00

Обговорення, запитання та відповіді

Доповідач

Керівництво області
Олександр Кучеренко,
директор українсько-канадського проєкту
«Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС
Модератор:
Олександр Дудка, координатор
Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з
регіонального та місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Інна Іщенко,
директор Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної
адміністрації
(уточнюється)
Олег Мітєлін
Export Promotion Office
Владислав Носик,
Провідний банкір, Фінансування та розвиток
МСП Європейского Банку Реконструкції та
Розвитку
Іван Омельчук,
координатор Східного регіону Центр
ресурсоефективного та чистого виробництва
Віталій Бохняк,
експерт проекту ПРОМІС

Час

Тема

Доповідач

12:00 – 13:00

Обід

13:00 – 14:15

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Полтавщина Унікальна:
пітчинг успішних підприємств

13:05 – 13:20

Створення продукції з високою доданою
вартістю для торгівлі на міжнародних
ринках

13:20 – 13:30

Солодка експансія Полтавщини

Представник
ВТК «Лукас» (уточнюється)

13:30 – 13:40

Міжнародне співробітництво в сфері
креативних індустрій

Олег Хардін,
засновник компанії «Premier Socks»

13:40 – 13:50

Ukrainian Snail Holding: інноваційне
сільське господарство, унікальний бізнес
та навчальний кейс

Сергій Данілейко
ФГ «Равлик – 2016»

13:50 – 14:00

Переваги запровадження соціального
підприємництва

Анатолій Павленко
голова ГС «Соціальне підприємство
«Об’єднання соціальних підприємств
України»

14:00 – 14:10

Обговорення, запитання та відповіді

14:10 – 14:40

Кава - пауза

14:40 – 16:15

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Полтавщина Ефективна:
використання інструментів місцевого
економічного розвитку

Модератор:
Олександр Ігнатенко,
головний експерт з міжвідомчої співпраці та
економічного розвитку Проекту ПРОМІС

14:40 – 14:55

Європейська підтримка українських
муніципалітетів як драйверів місцевого
економічного зростання
Інструменти територіального маркетингу
для залучення інвестицій

Олександр Цепко
Координатор ініціатива ЄС «Мери за
економічне зростання» в України
Олександр Дудка, координатор
Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з
регіонального та місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Представник
Вінницька міська рада

14:55 – 15:10

15:10 – 15:20

15:20 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00

Індустріальні парки як ефективна
модель залучення інвестицій та
розвитку бізнесу
Програма підтримки експортерів
Програми з підтримки та розвитку МСП:
від розробки до впровадження
Підтримка розвитку бізнесу на
місцевому рівні

16:00 – 16:10

Обговорення, запитання та відповіді

16:10 – 16:30

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Модератор:
Інна Іщенко, директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації
Представник,
голова правління ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» (уточнюється)

Представник
Кременчуцька міська рада
Представник
Івано-франківська міська рада
Ігор Лідовий,
голова Сергіївської об’єднаної територіальної
громади (уточнюється)

Участь у форумі за попередньою реєстрацією https://forms.gle/txEEAQtmyozihZzGA
Контактна інформація:
Департамент економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА
dfert@adm-pl.gov.ua
+38(0532) 561719
+38(0532) 561695

