Підтримка, доступна членам
Ініціативи «Мери за економічне
зростання»
Громади-учасники Ініціативи "Мери за економічне
зростання" отримають доступ до цілого ряду
професійних
спеціалізованих
послуг
та
інші
можливості, перераховані нижче. Участь в Ініціативі
зробить їх членами міжнародної професійної мережі,
що забезпечить суттєві економічні та політичні переваги
всім її учасникам і підвищить їхню репутацію. Найбільш
значущі із пропонованих можливостей:
• Експертна підтримка в ході розробки і реалізації
планів місцевого економічного розвитку;
• Доступ до міжнародних експертів з місцевого
економічного розвитку;
• Допомога у визначенні та розробці конкретних
проектів і надання підтримки в ході їх реалізації;
• Сприяння в поширенні інформації про досягнуті
результати з метою залучення додаткових інвестицій;
• Сприяння в пошуку можливостей для отримання
грантів і допомоги в підготовці проектних пропозицій;
• Налагодження зв'язків з міжнародними фінансовими організаціями та потенційними інвесторами;
• Активне залучення місцевих партнерів, зокрема,
ділових кіл, освітніх та наукових установ, НУО;
• Професійна взаємодія з зарубіжними колегами і
партнерами;
• Сприяння співпраці між місцевими органами влади
країн Східного партнерства;

Із запитаннями партнерства
звертайтесь, будь-ласка, до
Секретаріату Ініціативи
«Мери за економічне зростання»
Центральний офіс

Проспект Агмашенеблі 61,
I поверх, 0102, Тбілісі, Грузія
+ 995 322 475 745
info@m4eg.eu

Питер Корсбі,
керівник

+995 557 938 308
p.korsby@m4eg.eu

Юлія Дзінгайло,
Менеджер з коммунікацій

+995 557 789 444
j.dzingailo@m4eg.eu

Тамар Бежанішвілі,
офіс-менеджер

+995 591 401 183
t.bezhanishvili@m4eg.eu

• Використання громадами-учасниками бренду Ініціативи "Мери за економічним зростання" для зовнішнього і внутрішнього позиціонування.
Європейський союз через Секретаріат Ініціативи "Мери
за економічне зростання" та її міжнародних партнерів,
таких як Світовий банк, докладе всіх можливих зусиль
для сприяння місцевим партнерам у підвищенні їхнього
потенціалу та розширення можливостей з метою активного стимулювання місцевого економічного розвитку.

Мери за економічне
зростання (M4EG)

Ліліан Данілов,
координатор проекту в Молдові
Еmail: i.danilov@m4eg.eu
Тел.: + 373 69 364 073

Звіад Арчуадзе,
координатор проекту
в Грузії та Азербайджані
Email: z.archuadze@m4eg.eu
Тел.: + 995 577 155 577

Олександр Цепко,
координатор проекту в Україні
Еmail: o.tsepko@m4eg.eu
Тел.: + 8 050 353 68 08

Наталія Ефременко,
координатор проекту в Білорусі
Еmail: n.efremenko@m4eg.eu
Моб. тел.: + 375 296 446 954

• Організація тренінгів, робочі поїздки і тематичні
семінари для співробітників громади і місцевих
партнерів;
• Членство в професійному співтоваристві (Клуб
"Мери за економічне зростання"); і

Введення в

Севак Оганнисян,
координатор проекту у Вірменії
Еmail: s.hovhannisyan@m4eg.eu
Тел.: + 374 94 363 195

www.m4eg.eu

• Заходи з обміну персоналом;

• Поширення відповідної інформації і доступ до неї;

Mayors for
Economic Growth

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Відмова від відповідальності: Інформація та погляди,
викладені в цій публікації, належать її автору(ам) і не
обов'язково відображають офіційну думку Європейського Союзу. Ні інституції та органи Європейського
Союзу, ні будь-яка особа, яка діє від їх імені, не несе
відповідальності за використання інформації, що
міститься тут.
Відтворення
джерело.
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Технічна допомога в рамках Ініціативи здійснюється
консорціумом на чолі з компанією ECORYS Nederland
B.V. спільно з партнерами GFA Consulting Group
(Німеччина), PMCG (Грузія), Noblet Media CIS (Україні) та
VASSR (Україна).

www.m4eg.eu

Про проект
«Мери за економічне зростання»
Проект «Мери за економічне зростання» (M4EG) – це
нова ініціатива Європейського союзу, що розпочала
діяльність у січні 2017 року в рамках Східного
партнерства1. Секретаріат проекту «Мери за економічне
зростання» є основним виконавчим органом Ініціативи і
керує втіленням Ініціативи в регіоні.
Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і
громадами країн Східного партнерства і сприянні тому,
щоб вони ставали активними провідниками місцевого
економічного зростання та створення робочих місць.
Місцеві адміністрації та мери запрошуються до участі в
Ініціативі «Мери за економічне зростання», якщо вони
готові прийняти основні принципи Ініціативи заради
швидкого
стимулювання
сталого
місцевого
економічного розвитку; працювати над розробкою
рішень, джерелом натхнення яких є місцева громада;
втілювати ці рішення під керівництвом та за підтримки
Секретаріату Ініціативи. Члени Ініціативи також
зголошуються постійно притримуватися принципів
належного врядування, прозорості та підзвітності, а
також раціонального фінансового управління.
Ініціатива «Мери за економічне зростання» прагне
створити
розгалужену
регіональну
професійну
спільноту, що вимагатиме певного залучення членів
Ініціативи, проте водночас створить для її членів
можливості значної підтримки експертів та колег з
інших муніципалітетів, сприяння у поширенні історій
успіху, а також інші значні економічні, політичні та
репутаційні переваги.

1 Східне партнерство - це ініціатива Європейського Союзу,
спрямована на зміцнення відносин між ЄС та його східними
сусідами. Воно базується на прихильності до принципів
міжнародного права та фундаментальних цінностей - демократії,
верховенства права, прав людини та основних свобод.
Партнерсто також підтримує ринкову економіку, сталий розвиток
та належне врядування. Східне Партнерство охоплює шість країн:
Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну.

Підхід Ініціативи
«Мери за економічне зростання»
Підхід Ініціативи «Мери за економічне зростання»
базується на наступних засадах:
• Приватний сектор є ключовим рушієм економічного зростання і розвитку в усьому світі.
• Кожен регіон, місто і населений пункт мають певні
конкурентні переваги, які можна розвивати для
стимулювання економічного розвитку та зайнятості.

Як працює Ініціатива
«Мери за економічне зростання»
Після того, як місто/громада приєднається до Ініціативи
«Мери за економічне зростання», підписавши форму
членства в M4EG, Секретаріат Ініціативи співпрацює з
підписантом, щоб допомогти йому:
• Усвідомити свій потенціал для
існуючого економічного становища;

поліпшення

• Отримати необхідні знання та навички з метою
підвищення потенціалу для забезпечення змін на
краще;

• Державно-приватний діалог та співпраця, із залученням представників громадянського суспільства,
є ключовим фактором розвитку місцевого
економічного потенціалу.

• Розробити власні "адаптовані" рішення,
сприятимуть реалізації позитивних змін
практиці; а також

• Місцеві адміністрації мають унікальні можливості
для ініціювання та втілення низових дій, направлених на сприяння розвитку.

• Вжити цілеспрямовані заходи для стимулювання
місцевого економічного розвитку та дати оцінку
досягнутим результатам.

• Щоб досягти відчутних результатів, ці дії, швидше
за все, мають вирішувати питання кількох наступних тематичних блоків, які є основними місцевими
передумовами для зростання приватного сектора:

Для досягнення вищезазначених цілей Секретаріат
Ініціатива допомагає своїм партнерам пройти поетапний процес, представлений на схемі нижче:
НОВИЙ
ЧЛЕН
КЛУБУ

ПІДПИСАННЯ
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ПОЧАТОК
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Більше інформації про підтримку викладено на іншій
стороні буклету.

