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Передача отриманих компетенцій
про найкращий шлях
використання біомаси від обрізок
та викорчовування аграрних
насаджень

Підготовка матеріалів, що
необхідні для передачі
знань з отриманих
компетенцій
консультантам, які згодом
надаватимуть консультації
бенефіціарам
(фермерам/кооперативам/
підприємствам) щодо
кращого шляху
використання ОВСН

Практичний посібник
Тренінгові матеріали
• Можливі бізнес-моделі
• Альтернативи при
невикористаних
можливостях
• Покращення якості
• Реальні кейси, засновані
на проведених демо

Перспективи…

Червень’18 (М27)-Серпень’18 (М29)

Розвиток потенціалу та компетенцій
• До Червня 2018 (М27) – розробка та затвердження
анкети для відбору 15 консультантів
• Липень-Серпень 2018 (М28-М29) відбір 15 учасників
для тренінгового навчання
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Перспективи…

Вересень’18 (М30)-Жовтень’18 (М29)
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Тренінг для консультантів
15 консультантів
Ціль:
бути
готовими
допомогти
новим
підприємцям
впровадити
свої інновації та ініціативи
Зміст: Метод аудиту
практичний посібник

та

Навчіться на практиці:
отримайте
підтримку
проекту
uP_running
у
здійсненні Вашого першого
аудиту

Перспективи…

Вересень’18 (М30)-Жовтень’18 (М29)
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- Тренінгові курси покриватимуть проведення аудиторної+онлайн сесій та практичні
виїзди

Аграрний Партнер УКАБ за
підтримки та участі Технічного
партнера НТЦ «Біомаса»
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Учасники тренінгових курсів
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Аграрні асоціації

Представники аграрних
компаній
Консультанти/дорадники

~40

Тренінгові курси

Семінар в
аудиторії

Годин в
аудиторії

Он-лайн
семінар

Години
он-лайн

Годин практичних
виїздів

Перспективи…

Жовтень’18 (М29)

6

Результативність тренінгів
15 консультантів

10 переможцівконсультантів

Оцінка консультантів відбуватиметься після закінчення тренінгового навчання

Перспективи…

Травень’18 (М26)-Серпень’18(М29)

Бенефіціари
• До Червня 2018 (М27) – розробка та затвердження анкети для відбору
10 бенефіціарів
• Липень-Серпень 2018 (М28-М29) – опитування та відбір
підприємств/фермерів/кооперативів для визначення переможців
конкурсу визначення бенефіціарів
• Вибір бенефіціара (фермер, кооператив, аграрна компанія) буде
виконано прозоро за визначеною методикою та відповідно
рекомендаціям проекту
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Перспективи…

Жовтень 2018 (М31)-Квітень 2019 (М37)

Бенефіціари+Консультанти
• Для кожного бенефіціара буде розроблено техніко-економічне
обґрунтування, що включатиме підготовку короткого бізнес-плану
• Консалтингові послуги для обраних 10 бенефіціарів будуть надані
консультантами, що пройдуть навчання на тренінгах. Процес
консультування спрямований на те, щоб консультанти, що пройшли
навчання на тренінгах проводили консультації за принципом “learn by
doing” – навчання на практиці під прямою координацією представників
проекту
• Консультування буде включати в т.ч. візити Аграрного партнера-АП
(УКАБ) та Технічного партнера-ТП (Біомаса).
• Додаткова робота на місцях буде зроблена консультантом, який буде на
постійному зв’язку (e-mail, відео, телефон тощо) з АП та ТП. Консультанти
також будуть інформувати щодо проміжних результатів консультування,
щоб показати динаміку процесу безпосередньо на виробничих
потужностях бенефіціара.
• Після закінчення консультацій всі результати проведеного консультування
у кожній демо-країні будуть зібрані і представлені всім партнерам проекту.
Про результати необхідно буде звітувати кожні 3 місяці, починаючи з
Жовтня 2018 (М31) до Квітня 2019 (М37)
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Перспективи…

Жовтень 2018 (М31)-Квітень 2019 (М37)

Бенефіціари+Консультанти
• Мета – надати 10 консультацій в кожній демо-країні (в т.ч. в
Україні) в будь-якому регіоні
Маємо визначити 2
основних ключових
гравця для кожного з 10
кейсів: консультант(який
пройде навчання восени
2018) та бенефіціар

Фінальним результатом буде принаймні один успішний бізнескейс, який буде перекладено на англійську мову та розміщено
в Обсерваторії
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Перспективи…

До Червня 2019 (М39)
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Адвокація - підтримка
• Розробка національного та регіонального планів дій для подолання бар’єрів та
перешкод, щоб змінити політику щодо відношення до біомаси від ОВСН
• Визначення інструментів підтримки (кампанії в ЗМІ, суспльне обговорення,
лобіювання, соціальні мережі тощо) в кожному демо-регіоні – до Травня 2018 (М26)

7 проектів національного
стратегічного плану дій
7 національних стратегічних планів
дій
для
підтримки
сталого
використання ОВСН готові до кінця
2017 року в Португалії, Іспанії,
Франції, Італії, Хорватії, Греції та
Україні.

Візьміть участь у змінах щодо
відношення до ОВСН в Україні

Бажаєте долучитись та зробити внесок
до Українського стратегічного плану
дій?

Підготовка стратегічного
плану ЄС та дорожньої карти
Проект uP_running включає діяльність на
рівні ЄС, залучаючи представників політики,
що готують та лобіюють аграрну політику
та політику в сфері енергетики та
навколишнього середовища. В Травні 2018
р. Політичні рекомендації проекту будуть
представлені
членам
Європейського
парламенту.

Долучайтесь до формування
політичних аспектів, щоб донести
рекомендації до Українських
Ваша порада та консультація готові до
національних та регіональних
розгляду?
Бажаєте
додати
Ваші
політиків
пропозиції? Є потреба в додатковій
Напишіть нам: ukraine@up-running.eu
інформації?

Перспективи…

До Червня 2019

Долучайтесь!
• Кожні 2 місяці долучайтесь до 1-годинної відеоконференції (англ.мовою), щоб дізнатись більше про
проект uP_running, де Ваш голос буде почутим та
досвід буде використаним.
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Ви можете також взяти участь в конкурсі та отримати статус
бенефіціара та/або консультанта проекту
Навчіться на практиці: отримайте підтримку проекту uP_running у
здійсненні Вашого першого аудиту

Отримайте грант!

Дякуємо за увагу!
http://ua.up-running.eu/
Контактуйте з нами та підпишіться: ukraine@up-running.eu

