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Дніпропетровська Торгово-промислова палата (ДТПП) та бізнес-спільнота підтримують перехід
до екологічно безпечної економічної моделі. Спільно з «Програмою зеленої економіки» ДТПП
реалізує проект «Зелена палата – ініціатива сталого розвитку». Центр ресурсоефективності та
екології, який очолює віце-президент ДТПП, надає зелені послуги промисловим підприємствам.
Комітет провайдерів зелених послуг при ДТПП розвиває ринок зелених послуг у регіоні.

Мета
В Україні необхідно запустити процес зеленого економічного розвитку. Державні органи створюють для цього
необхідні рамкові умови, сприятливі для запровадження
сучасних і екологічно безпечних засобів виробництва.
При цьому, особлива увага приділяється потребам малих
та середніх підприємств.

Виклики
Зелена економіка є новою темою для України.
Підприємства повинні знизити рівень споживання енергії
та більш ефективно використовувати ресурси. Ці заходи
допомагають знизити виробничі витрати, товари з України
у цьому випадку зможуть бути запропоновані покупцям
на міжнародному ринку за конкурентоспроможними
цінами. Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС та
приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, Україна зобов’язалася здійснити модернізацію задля переходу до ресурсо- та енергоефективної економіки.

Заходи
Для успішної зеленої перебудови економіки держава та
приватний сектор повинні співпрацювати. «Програма
зеленої економіки» надає консультаційну підтримку
Уряду України у розробці законів та норм, які повинні
стимулювати інвестиції в нові технології.

Проект підтримує регіони у створенні платформ зеленої
економіки для структурованого діалогу з питань ресурсота енергоефективного менеджменту між компаніями,
бізнес асоціаціями та державними установами. Проект
також підтримує провайдерів бізнес-послуг, які можуть
консультувати підприємства з питань енерго- та ресурсоефективних технологій.

Результати
Національні та регіональні партнери Програми підтримують зелений економічний розвиток України. У січні
2016 р. спільно з Міністерством економічного розвитку
та торгівлі було затверджено три важливі кроки:
1. Розробку стратегічного документу з управління
відходами
2. Підготовку базового документу з підтримки малого та
середнього бізнесу в застосуванні екологічних норм
3. Адаптацію Цілей сталого розвитку для України.
П’ять партнерських неурядових організацій з метою
покращення рамкових умов для бізнесу та підтримки
зеленої економіки створили Платформу зеленого економічного зростання. Представники державних структур,
бізнес-асоціацій та громадськості Дніпропетровщини
створили Комітет з питань зеленої економіки та
реалізації регіональної стратегії з метою розробки та
імплементації заходів з модернізації економіки регіону.
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