Центр підтримки бізнесу м. Одеса

КРУГЛИЙ СТІЛ «КЛАСТЕР СЕРВІСУ МАЛИХ СУДЕН»
РЕСТОРАН «REEF», ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 77
Програма круглого столу
7 червня 2018 року
09:00 - 10:00

Реєстрація учасників. Вітальна кава

10:00 - 10:15

Привітання і знайомство - модератор
(Центр підтримки бізнесу)

10:15 - 11:00

Залучення фінансування
судноплавства

для

розвитку

інфраструктури

малого

Спікери:
1. Артем Мішин, Департамент економічної політики та стратегічного планування
Одеської обласної державної адміністрації.
2. Банки
3. Олександр Ілько, глава департаменту транспорту, зв'язку та організації
дорожнього руху Одеської міської адміністрації. Пасажирські перевезення .
4. Олексій Панасюк, Начальник сектору міжнародних та корпоративних відносин
відділу стратегічного планування та розвитку, Державне підприємство
«Адміністрація морських портів України»
11:00 – 12:00

Мале судноплавство та оптимізація туристичних потоків в Одеському
регіоні
Спікери:
1. Ганна Журавська, виконавчий директор Асоціації розвитку туризму
Одеського регіону. Туристичний потенціал Одеської області, діяльність
«Асоціації розвитку туризму Одеського регіону« Велика Одеса».
2. Сергій Заїчка, президент Асоціації «Регіонального центру компетенцій
круїзного туризму чорноморського регіону «Круїз Блек Сі». Презентація
Асоціації «Регіональний центр компетенцій круїзного туризму чорноморського
регіону «Круїз Блек Сі».
3. Михайло Богаченко, директор КП «Спутник». Розвиток туризму та малого
судноплавства у Нижньодністровському регіоні

12:00 - 12:30

Перерва на каву

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і
фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих
і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства,до якого входять ЄС, його
держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна.Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті
www.eu4business.eu

Центр підтримки бізнесу м. Одеса

12:30 - 13:00

Проектування малих суден для південного регіону України
Спікери:
1. Станіслав Шаталов, директор ЧП «Мультипластик-М». Інноваційні проекти малих
прогулочних суден з композиційних матеріалів
2. Олександр Демидюк, к.т.н., завідувач кафедри теорії і проектування корабля ім.
Проф. Ю. Л. Воробйова, ОНМУ, Можливості експериментального комплексу
Одеського національного морського університету в світлі розвитку малого
суднобудування
3. Володимир Коваль, генеральний директор ТОВ «МАРКО ЛТД». Створення умов
для розвитку судноплавства в Україні.

13:00 - 14:00
14:00 - 14:30

Обід
Мале вантажне суднобудування: сучасний стан та перспективи
розвитку
Спікери:
1. Сергій Покуй, виконавчий директор ТОВ ССК «Миколаївська верф», Ринок
сервісу буксирного та спеціалізованого флоту Південного регіону
2. Валерій Вєтров, представник Громадської ради при Державній регуляторній
службі України (ДРС). Участь представників бізнесу в регулюванні малого
судноплавства на регіональному рівні.

14:30 - 15:10

Проекти розвитку інфраструктури яхтингу на Півдні Одеського регіону
Спікери:
1. Андрій Скачек, Maritime Project. Перспективи розвитку інфраструктури
яхтингу в північно-західній частині Чорного моря
2. Артем Єгоров, директор комплексу з обслуговування суден середнього та
малого тоннажу адміністрації Одеського морського порту. Збереження та
розвиток традицій яхтового спорту та туризму в регіоні.

15:10 - 16:00

Популяризація морських видів спорту як відпочинку і способу життя
Спікери:
1. Альберт Кабаков, засновник школи Katran Sailing School, яхтовий капітан,
Yachtmaster Ocean. Президент Вітрильної федерації Одеської області
2. Теодор Резвой, відомий український мандрівник, заслужений майстер спорту
України. Трансатлантичний перехід на весловому човні
3. Георгій Пачес, призер Чемпіонату світу з вітрильного спорту в олімпійському
класі яхт «Laser»

16:00 - 16:30

Створення міжрегіональної робочої групи зі створення Кластеру

16:30 - 17:20

Неформальне спілкування. Завершення круглого столу

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і
фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих
і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства,до якого входять ЄС, його
держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна.Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті
www.eu4business.eu

