Додаток 1
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
обрання членів Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна
телерадіокомпанія України”
та припинення їхніх повноважень
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій
для обрання члена Наглядової ради НСТУ
Найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ “ГРІНКУБАТОР”
Статус: громадське об’єднання
Сфера діяльності: захисту інтересів дітей та молоді
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)

Дата реєстрації: 05.04.2011
Місцезнаходження та контактні дані:
(у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону)

Україна, Київ, 01001, вулиця Бориса Грінченка, 9
e-mail: info@greencubator.info, roman@greencubator.info, тел. +38 044 374 17
17, +380677441580
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих
контрольних органів об’єднання:
• Зінченко Роман Арсенович, Голова Правління
• Артем’єва Надія Олександрівна, Членкиня Правління
• Зінченко Андрій Арсенович, Член Правління

та

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню
подання заяви на участь у Конференції:
Greencubator – громадська організація, що будує екосистему для стійкого
підприємництва, низьковуглецевих інновацій, розвитку «зеленої» економіки в
Україні та Східній Європі. Наша місія – наблизити стійке майбутнє до
повсякденного життя вже сьогодні.
У своїй роботі ми робимо акцент на підтримці молодих інноваторів, інженерів,
енергоґіків, науковців, просуваємо «зелене» підприємництво, розширюємо
можливості для енергетичної свободи та заохочуємо спільноти молодих людей
до самоорганізації.
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Важлива частина нашої роботи – вивести молодих українських енергетичних
інноваторів, стартаперів та підприємців на міжнародні ринки та захищати їхні
інтереси. Щоб допомогти їм представляти себе за кордоном, з 2015 року ми
створили цілу низку проектів, залучили відібрані українські команди до
міжнародних виставок, змагань та хакатонів.
Щоб надати їм ще більше можливостей, з 2016 року Greencubator запустив в
Україні змагання ідей Climate Launchpad. А вже в 2017 році один із
українських фіналістів Climate Launchpad був відібраний для участі в стартапакселераторі Climate Launchpad. З 2017 року і досі команда Greencubator
проводить в Україні Програму Кліматичних Інноваційних Ваучерів. Програма
започаткована в рамках програми ЄБРР «Центр передачі технологій і фінансів
у сфері зміни клімату» (FINTECC) за фінансування Європейського Союзу.
Загальний пул фінансування склав 1 000 000 євро. Україна стала першою
європейською країною, де було запущено програму Інноваційних Ваучерів.
Значна частина бізнесу, які отримали фінансування під свої cleantech-проекти
заснована молодими і талановитими українськими підприємцями.
Перелік реалізованих проектів:
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати)

Назва проєкту
Національний етап
міжнародного конкурсу
стартапів
ClimateLaunchpad 2020
Національний етап
міжнародного конкурсу
стартапів
ClimateLaunchpad 2019
Україна: Центр передачі
технологій і фінансів у
сфері зміни клімату /
Кліматичні інноваційні
ваучери - 5-та хвиля
Кліматичні інноваційні
ваучери в Республіці
Білорусь

Джерело
фінансування

Тривалість

Результати

Green for Growth Fund
Technical Assistance
Facility

07/202009/2020

3 команди українських молодих
підприємців відібрані та взяли
участь у міжнародному фіналі

Green for Growth Fund
Technical Assistance
Facility

07/201910/2019

3 команди українських молодих
підприємців відібрані та взяли
участь у міжнародному фіналі

EBRD (UK) financed by 02/2019European Union, Ukraine 01/2020

Відібрано 7 українських компаній
у
сфері
низькокліматичних
інновацій, яким надано співфінансування для впровадження
їх проєктів
Розроблено
дослідження
можливості використання схеми
Інноваційних
Ваучерів
для
реалізації в Білорусі
Історії
успіху
українських
кліматичних інноваторів були
скомуніковані українським медіа,
інвесторам,
іншим
стейкхолдерам.
32
українські
інноваційні
компанії
у
сфері
низьковуглецевих
інновацій
отримали
фінансування
для
реалізації своїх проектів на
загальну суму понад 900 000 євро
2 україські стартапи (відібрані
серез 25 претендентів) взяли
участь в глобальному конкурсі
стартапів.
Більша
частина
засновників стартапів, що взяли

EBRD (UK). Financed by 04/2019British Embassy in Minsk 12/2019
and CEI

Програма в Україні –
EBRD (UK) financed by 01/2019Поширення історій успіху European Union, Ukraine 04/2019
та кейсів на
спеціалізованих подіях
Програма FINTECC TC в
Україні: реалізація
програми Інноваційні
ваучери в Україні

EBRD (UK) financed by 01/2017European Union, Ukraine 12/2019

Національний етап
міжнародного конкурсу
стартапів PowerUp!2018

InnoEnergy Central
Europe Spуłka by KIC
InnoEnergy (EU)

04/201811/2018
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Забезпечення
безбар'єрного доступу
нових гравців на ринок
електроенергії

CEDEM (Managing
organization for RPR
coalition), Ukraine

03/201810/2018

участь в цьому проекті — люди
віком до 27 років.
Розроблено
дослідження
світового
досвіду
стосовно
інклюзивних
політик,
що
дозволяють
участь
малих
учасників у ринку електроенергії.
Дослідження презентовано та
обговорено із широким колом
стейкхолдерів.

Проведені заходи
(назви заходів, дати проведення)

Заходи організації, учасниками яких була молодіжна аудиторія:
• Національний фінал глобального конкурсу молодих кліматичних
стартапів Climate Launchpad 2018, 1-2 листопада 2018
• Конкурс екоінновацій PowerUp! від InnoEnergy, 30 травня 2018
• TeslaCamp (1-2 вересня 2018 року) — конференція на відкритому
повітрі присвячена відновлюваним джерелам енергії
• Форум «Екоінновації та “зелене” підприємництво: зроблено в Україні»,
2 жовтня 2018 р
• Національний фінал глобального конкурсу молодих кліматичних
стартапів Climate Launchpad 2019, 21 вересня 2019 р
• Empowering Climate Innovators (форум, присвячений підприємництву та
кліматичним інноваціям) — 9 жовтня 2019
• Конференція “Інноваційні Ваучери: підсумовуємо найбільшу грантову
програму для «зелених» компаній в Україні”, 4 квітня 2019
• Національний фінал глобального конкурсу молодих кліматичних
стартапів Climate Launchpad, 6 вересня 2020
• Енергетичний комітет UVCA, присвячений ринку прогнозування
виробництва енергії ВДЕ-електростанціями, 24 жовтня 2020
• Мистецтво презентації для бізнесу, цикл тренінгів для МСБ зі східної
України, 31 жовтня — 7 листопада 2020
Друковані та електронні видання:
Сайт ГО Greencubator
https://greencubator.info/
Сайт програми “Кліматичні Інноваційні Ваучери”
https://climate.biz/
Книга “Місто Стартапів: роль місцевої влади у побудові
підприємницьких екосистем” Баса Беекмана та Рубена Ньювенхауза
перекладена та видана ГО Greencubator
Дослідження "Мікромережі: світовий досвід та можливості для України"
https://issuu.com/andrijzinchenko/docs/grids
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Інформація про керівника
(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація про
трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у
конференціях, публічних заходах, теми виступів)

Зінченко Роман Арсенович, 1977 р.н., Магістр міжнародних відносин
(закінчив факультет міжнародної інформації ІМВ Київського
Національно Університету ім. Т. Шевченка). До заснування ГО
Greencubator працював у академічній сфері, ділових медіа та сфері
комунікаційного консалтингу для компаній фінансового сектору.
Як співзасновник ГО Greencubator та керівник ключових програм, які
реалізовує організація, Роман Зінченко концентрується на передачі
молодим підприємцям у сфері чистих технологій (cleantech) прикладних
знань стосовно комунікації на зовнішніх ринках та побудови якісного
продукту, що дозволяє успішно конкурувати.
Роман Зінченко бере участь в багатьох публічних заходах (як
організованих Greencubator так і іншими організаціями). У своїх
виступах на цих подіях звертається до питань комунікації,
стимулювання розвитку низьковуглецевих інновацій в Україні та світі та
розвитку української стартап-екосистеми в Україні.
Інформація про інших членів організації
Зінченко Андрій Арсенович, 1981 р.н., Магістр міжнародних відносин
(закінчив факультет міжнародної інформації ІМВ Київського
Національно Університету ім. Т. Шевченка).
В ГО Greencubator займає посаду керівника спільнотних програм і
фокусується на дослідженні ролі малих учасників ринку електроенергії,
розробкою політик для підтримки розподіленої генерації та
дослідженнями.
Артем’єва Надія Олександрівна, 1983 р.н., членкиня Правління,
Координаторка грантових програм, долучилась до ГО Greencubator для
реалізації проекту “Кліматичні Інноваційні Ваучери” в 2018 році. До
складу членів ГО долучилась в 2019 році.
Маючи фінансову та менеджерську освіти Надія Артем’єва фокусується
на побудові механізмів для якісної взаємодії із молодими підприємцями,
яких підтримує ГО Greencubator.
Тимошенко Олексій Олександрович, співзасновник ГО Greencubator.
Долучається до роботи громадської організації надаючи pro bono
консультації з фінансового менеджменту різних програм, які реалізовує
ГО Greencubator.
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Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в
яких висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох
років
Коментарі/ роз‘яснювальні замітки для медіа
• Енергія-2019: що чекає на українську енергетику в новому році,
01.01.2019, Андрій Зінченко, співзасновник УМЕІ Грінкубатор:
• https://www.radiosvoboda.org/a/29685735.html
• Чи існує ідеальне місто?, 08.01.2019, Андрій Зінченко, співзасновник
УМЕІ Грінкубатор: https://dt.ua/ECOLOGY/chi-isnuye-idealne-misto298147_.html
• Перспективи та проблеми "зелених" проектів в Україні. Інтерв'ю із
співзасновником Greencubator Романом Зінченко, 21.01.2019:
https://nv.ua/ukr/radio/economic-breakthrough/perspektivi-ta-problemizelenikh-proektiv-v-ukrajini-intervju-iz-spivzasnovnikom-greencubatorromanom-zinchenkom-2517156.html
• Напряжённый бизнес. Как осваивали рынок альтернативной
энергетики, Андрій Зінченко, співзасновник УМЕІ Грінкубатор,
27.12.2018, https://focus.ua/economics/413017-napryazhyonnyj-biznes.html
•
Еко-ініціативи проти кліматичних змін. Як Львову адаптуватися до
викликів природи, коментар Романа Зінченка, 18.09.2018,
https://dyvys.info/2018/09/18/eko-initsiatyvy-proty-klimatychnyh-zmin-yaklvovu-adaptuvatysya-do-vyklykiv-pryrody/
• Будинок із коноплі та зміни “зеленого тарифу”. Програма табору
TeslaCamp, 17.08.2018, https://hromadskeradio.org/programs/kyivdonbas/budynok-iz-konopli-ta-zminy-zelenogo-taryfu-programa-taboruteslacamp
• Про мабутнє відновлюваної енергетики, 28.08.2018,
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2038400
Інформаційно-аналітичні статті в медіа, блоги
• Чому вам потрібно "озеленювати" свій бізнес у 2019-му, блог Романа
Зінченка, 25.01.2019, https://blog.liga.net/user/rzinchenko/article/32264
• Чи переживе Україна енергореформи-2019, блог Андрія Зінченка,
31.01.2019, https://delo.ua/business/chi-perezhive-ukrajina-energoreformi2019349754/?fbclid=IwAR2Ash0Pc7PZyo6naqGIU9H_hojSKjjoImuczJXW2sEd
9Gk0YgtVUix4ikc
• Битва за клімат — навіщо українці їдуть на конкурс «зелених» стартапів
ClimateLaunchpad, блог Романа Зінченка, 25.10.2018,
https://nachasi.com/2018/10/25/startapy-yidut-na-climatelaunchpad/
• Как мы делаем мероприятие про будущее энергетики без галстуков и
скучных лекций — опыт команды TeslaCamp, блог Андрія Зінченка,
28.08.2018,
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