
MDEM participation 
at the round table
The round table is initiated by Team Europe Mykolaiv 
and supported by the Delegation of European Union in 
Ukraine EUUA.

Круглий стіл організованого Team Europe Mykolaiv 
за підтримки Представництва Європейського Союзу 
в Україні EUUA.  

Участь MDEM 
у круглому столі

The purpose of the event is to unite and consolidate efforts 
and mutual actions of the key market players and central 
and local governmental bodies, aimed to support of maritime 
sector of Ukraine and activation of Ukrainian efforts in 
European marine community. 

The event takes place with the support of Ukrainian 
Maritime Cluster, engineering company MDEM and 
Mykolaiv Business Support Centre in line with annual 
meeting of European marine community - European 
Maritime Day (EMD), initiated in liaison with European 
Council, European Parliament and European Commission 
in 2008 for exchange, discussion and preparation of 
united actions. Media partner of the event – international 
magazine “Sudokhodstvo”. 

The following topics are outlined for discussion during 
the meeting: 
< International cooperation for mutually profitable   
     partnership in development of maritime sector.
< Role of Ukrainian Maritime Cluster in functioning 
     and development of marine industry.
< EU Blue Career: best practices for improvement 
     of quality of young staff training in order to provide  
     normal functioning of the industry.
< System modernization projects of qualified personnel  
     preparation EU4Skills.
< Common marine policy of EU. Key practices and tools  
     of effective realization.
  
Conducting of the meeting makes possible definition of 
main priorities and action list for further sector development 
both on national level and in cooperation with international 
specialized institutions.

Метою проведення круглого столу є об’єднання та 
консолідація зусиль та спільних дій ключових гравців 
ринку, центральних та місцевих органів влади з метою 
підтримки морської галузі України, а також активізації 
діяльності України в Європейській морській спільноті. 

Захід проходитиме за підтримки Морського Кластеру 
України, проектної компанії MDEM та Центру Підтримки 
Бізнесу в рамках щорічного засідання європейської 
морської спільноти European Maritime Day (EMD), 
започаткованого спільно Європейською радою, 
Європейським парламентом та Європейською комісією 
у 2008 році для обміну, обговорення та підготовки спільних 
дій. Інформаційний партнер заходу – міжнародний журнал 
«Судоходство». 

У рамках зустрічі планується кілька напрямів обговорення:

< Міжнародна співпраця з метою взаємовигідного  
     партнерства та розвитку морської галузі. 
< Роль Морського кластеру України у функціонуванні та  
     розвитку морської галузі.
< EU Blue Career: Ефективні практики підвищення  
     якості підготовки молодих кадрів для забезпечення  
     нормального функціонування галузі.
< Проекти модернізації системи підготовки   
      кваліфікованих кадрів EU4Skills.
< Єдина морська політика ЄС. Ключові практики та  
      інструменти ефективної реалізації.

Проведення зустрічі надасть можливість визначити 
основні пріоритети та перелік чітких дій для подальшого 
розвитку галузі як на національному рівні, так і в 
кооперації з міжнародними профільними інституціями.
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