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Глобальна ініціатива зеленої хімії (2017 р) - проєкт, який фінансується ГЕФ
під керівництвом ЮНІДО у партнерстві з Центром зеленої хімії та зеленої
інженерії Єльського університету.

Мета проєкту: підвищити загальну свідомість та спроможність застосовувати
підходи зеленої хімії для проектування продуктів та процесів, що сприяють
глобальним екологічним вигодам протягом усього життєвого циклу.

Передумови - попередній проєкт
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Додаткова інформація про проєкт:

https://www.global-green-chemistry-initiative.com/
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https://www.global-green-chemistry-initiative.com/
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Глобальна програма інновацій та мереж зеленої хімії
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Мета: розширення застосування підходів зеленої хімії для пошуку
екологічних альтернатив СОЗ, ртуті та мікропластику шляхом
нарощування кадрового потенціалу та трансферу інновацій, а також
створення глобальної мережі зеленої хімії

Головний виконавець: Єльський університет

Виконавці: мережа РЕЧВ, міністерства захисту довкілля

Тривалість: 6 років
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Компонент 1

Інклюзивна мережа 
зеленої хімії для 

розбудови
потенціалу

Компонент 2

Акселераційна
програма зеленої

хімії

Компонент 3

«Зелені» 
альтернативи СОЗ, 

ртуті та 
мікропластику для 
масштабування та 

тиражування

Компонент 4

Моніторинг та оцінка
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Компонент 1: Інклюзивна мережа зеленої хімії для розбудови
потенціалу
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1. Розробка та проведення
навчальних та інформаційних
заходів.

2. Налагодження механізмів роботи 
мережі.

3. Мобілізація мережі зеленої хімії
для підтримки акселераційної
програми.



1. Створення акселератора та навчальної програми для наставників, суддів, 
адміністративно-управлінського персоналу.

2. Проведення бізнес-конкурсів («Innovation Challenges»).

3. Переможцям надаватиметься допомога для встановлення зв’язків з 
технічними ресурсами, інвесторами та комерційними партнерами.

Компонент 2: Акселераційна програма зеленої хімії
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1. Впровадження екологічних альтернатив 
СОЗ, ртуті та мікропластику.

2. Розробка та впровадження механізмів
тиражування альтернатив зеленої хімії
для національного, регіонального та 
глобального рівня.

Компонент 3: «Зелені» альтернативи СОЗ, ртуті та 
мікропластику для масштабування та тиражування
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 Підготувати Національний план взаємодії із зацікавленими сторонами.

 Проаналізувати законодавство, існуючі / заплановані ініціативи, що пов'язані з поводженням
з хімічними речовинами та відходами, на національному та регіональному рівнях.

 Зібрати інформацію та скласти національний базовий рівень щодо зеленої хімії, СОЗ, ртуті, 
Стратегічного підходу до міжнародного управління хімічними речовинами (SAICM) та 
поточних відповідних проєктів тощо.

 Розробити критеріїв вибору компанії для пілотного проєкту .

 Обрати компанію для участі в проєкті.

 Підготувати техніко-економічне обгрунтування, екологічно-соціального план управління та 
розрахувати глобальні екологічних переваги для обраного проєкту.

 Здійснити гендерну оцінку, пріоритезацію та розробити План дій щодо гендерних питань.

 Підтримати проєкт у отриманні листів про співфінансування від відповідних національних
зацікавлених сторін.

 Представити проекти документів та планів впровадження відповідним національним
зацікавленим сторонам.
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1. Розробка та реалізація плану моніторингу та 
оцінки проєкту.

2. Проведення середньострокової оцінки.

3. Завершальна оцінка проєкту.

Компонент 4: Моніторинг та оцінка
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

Url: www.recpc.org E-mail: info@recpc.org

+380 (44) 227-83-78 
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