
 
 
 

 

 
Інструмент I-GO Асистент для малих та середніх 

підприємств та запуск Мережі I-GO 
 

Регіональний семінар – країни Східного 
партнерства ЄС та Центральної Азії 

 
організатори: Платформа зеленої промисловості та  

Програма «Європейський Союз для довкілля» 
 
 

12 травня 2022 року 
11:00 – 12:45 (за Київським часом) 

 
 

Формат: онлайн 
Робочі мови: англійська та російська 

(забезпечується синхронний переклад) 
 

Реєстрація на семінар 
  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOiopjkpG9zBuAIpIyuTF0koaG_QLBq9


Програма семінару 

Час Захід Доповідач 

15 хв. Вітальні та вступні слова 

 Презентація ініціативи I-GO для малих та середніх 
підприємств (МСП) та результатів пілотного 
проєкту I-GO у регіоні 

 Співпраця між Платформою зеленої промисловості 
та програмою EU4Environment 

Ханнес Макналті – 
менеджер, Платформа 
зеленої промисловості 

20 хв. Презентація інструменту I-GO Асистент 

 Презентація інструменту самооцінки та 
використання даного інструменту онлайн 

 Типи індивідуальних рекомендацій та адаптований 
список послуг підтримки, які пропонує інструмент 
I-GO Асистент 

Трейсі Ель Ачкар – 
спеціалістка з питань 
зеленої промисловості, 
Платформа зеленої 
промисловості 

20 хв. Підтримка РЕЧВ в рамках програми EU4Environment 

 Презентація компоненту EU4Environment щодо 
обміну знаннями, демонстрації та мережі 
ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) 

 Презентація підходу, який забезпечить сталий 
розвиток РЕЧВ на національному та регіональному 
рівнях через мережу РЕЧВ експертів, включаючи 
РЕЧВ клуби для МСП 

Тетяна Чернявська – 
координаторка 
програми 
EU4Environment, ЮНІДО 
 
Кшиштоф Міхалак – 
старший менеджер 
програми, ОЕСР 

15 хв. Підтримка проєктів через Мережу I-GO 

 Презентація Мережі I-GO як адаптованої структури 
підтримки для взаємодії між МСП, клієнтами МСП 
та організаціями, які підтримують МСП 

Ханнес Макналті – 
менеджер, Платформа 
зеленої промисловості 

30 хв. Сесія питань-відповідей, обмін досвідом 

 Питання від аудиторії щодо функціональних 
можливостей інструменту I-GO Асистент та 
Мережі I-GO 

 Коментарі від організацій, які підтримують МСП, 
про їхні проблеми та рішення при обміні досвідом 
та отриманні знань 

Андрій Ворфоломеєв – 
директор Центру 
ресурсоефективного та 
чистого виробництва 

5 хв. Підбиття підсумків та подальші кроки Андрій Ворфоломеєв – 
директор Центру 
ресурсоефективного та 
чистого виробництва 

 

 

  



Загальна інформація про семінар: 

Мета онлайн-семінару – презентація та роз’яснення щодо використання інструменту 

I-GO Асистент і Мережі I-GO для організацій, які підтримують малі та середні 

підприємства (МСП), у регіоні. На семінарі продемонструють роботу з інструментом 

I-GO Асистент та проінформують, як краще використовувати даний інструмент 

підприємствам (МСП). Це також надасть можливість організаціям, які підтримують МСП, 

дізнатися більше про Мережу I-GO, її переваги і як вона може підтримати національні та 

регіональні РЕЧВ заходи на прикладі співпраці ініціативи I-GO з програмою 

EU4Environment. 

Семінар буде присвячений офіційному запуску інструменту I-GO Асистент для МСП. 

Потім потягом 4-6 місяців буде відбуватися тестовий період даного інструменту, 

протягом якого члени Платформи зеленої промисловості та Мережі I-GO будуть 

розповсюджувати інформацію про інструмент серед ключових груп МСП та 

постачальників послуг. Основна мета тестового періоду – отримання відгуків від 

користувачів-представників МСП щодо функціональних можливостей 

інструменту I-GO Асистент та доцільності адаптованого підбору знань та послуг 

підтримки з ресурсоефективності, на які вони спрямовані. 

 

Учасники семінару: 

На семінар запрошуються представники організацій, які співпрацюють з МСП, а саме 

представники бізнес-асоціацій, організацій розвитку, державних установ, НУО, 

фінансових установ та донорів. 

Даний регіональний семінар також має на меті сприяти подальшому розвитку співпраці 

між ініціативою I-GO та програмою EU4Environment в рамках проведення серії семінарів 

для організацій, які підтримують МСП. Завдяки цьому дані організації зможуть отримати 

доступ до навчання та знань експертів, а також зможуть активно ділитися своїм досвідом 

один з одним та з представниками донорів. 

 

Про ініціативу I-GO: 

Ініціатива I-GO була розроблена Платформою зеленої промисловості з метою 

масштабувати регіональні та національні зусилля МСП у напрямку ресурсоефективного 

та чистого виробництва (РЕЧВ). I-GO формує структуру підтримки, яка поєднує найбільш 

актуальні існуючі знання, навчання та фінансові рішення з РЕЧВ із повсякденними 

операційними потребами окремих МСП. Структура підтримки I-GO заснована на 

унікальному поєднанні інтерактивних інструментів та регіональних мереж співпраці. 

Ключовим інструментом, спеціально розробленим для МСП, є I-GO Асистент – швидкий 

онлайн-інструмент самооцінки та навігації для МСП. Інструмент I-GO Асистент пропонує 

МСП найбільш актуальні знання та послуги підтримки з РЕЧВ, які можуть допомогти їм 

реалізувати індивідуальні рекомендації, враховуючи статус впровадження РЕЧВ, 

географічне положення та сектор діяльності МСП. Потім було розроблено Мережу I-GO 

http://www.greenindustryplatform.org/
http://igosolution.org/


для покращення обміну досвідом та спільної співпраці між організаціями, які 

підтримують МСП, на національному, регіональному та глобальному рівнях. 

За підтримки Глобальних можливостей для досягнення цілей сталого розвитку 

(GO4SDGs), ініціатива I-GO впроваджувалася як пілотний проєкт у трьох регіонах: 

Африка, Латинська Америка та Карибський басейн, а також Східна Європа, Кавказ та 

Центральна Азія (СЄКЦА). Метою пілотних проєктів є створення Мережі I-GO для 

місцевих та міжнародних організацій, які підтримують МСП, а також розробка бази 

даних знань та послуг підтримки з РЕЧВ, які будуть доступними на місцевому рівні, та 

адаптація інструменту I-GO Асистент для його використання підприємствами (МСП) у 

цільових країнах. Так, у країнах СЄКЦА пілотний проєкт впроваджувався за підтримки 

Центру ресурсоефективного та чистого виробництва та орієнтований, насамперед, на 

цільові країни: Україну, Казахстан та Киргизстан. 

 

Про програму EU4Environment: 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), фінансована 

Європейським Союзом, покликана допомагати 6 країнам-партнерам: Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна, зберегти свій природний 

капітал і покращити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту 

довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а 

також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та 

впливами. Програма фінансується Європейським Союзом та реалізується 5 

організаціями-партнерами, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСР), Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН), ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Світовий банк з 

бюджетом близько 20 мільйонів євро. 

http://www.eu4environment.org/

