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Зміст презентації

▪ Сегментація ринку ВВТ

▪ Потреба в активній підтримці розвитку ринку

▪ Передумови для активного розвитку ринку

▪ Як інституціоналізувати та кого необхідно

залучити до участі?

▪ Механізми та інструменти: рекомендовані

стандарти

▪ Інструменти для просування та стимулювання

ВВТ
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Загальна картина: сегментація ринку

Різні сегменти ринку мають різні

вимоги:

▪ Пасажирський vs. вантажний

▪ Річкові переправи vs. поздовжні

перевезення

▪ Коротка відстань vs. велика 

відстань

▪ Соціальні vs. рекреаційні

перевезення
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Пасажирські – соціальні перевезення

▪ Особи, які регулярно користуються

громадським транспортом

▪ Соціальний / візит з медичною метою

▪ Торгівля та ринки
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▪ Як альтернатива мосту / тунелю

(переправа через річку)

▪ Коли річковий транспорт є 

альтернативою автомобільному / 

залізничному транспорту 

(громадський транспорт)

Уряд може підтримати на основі:

▪ Соціальної функції

▪ Покращення безпеки, заторів, викидів / 

забруднення, ефективності

▪ Витрати на інфраструктуру (міст / 

тунель)

Вимоги замовника:

▪ Доступність

▪ Простота у використанні

▪ Безпечність та надійність

▪ Регулярність



Пасажирські – рекреаційні перевезення

▪ Річкові круїзи

▪ Туристичні візити

▪ Вечірні поїздки
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▪ Це може бути переправа через 

річку, поїздка в обидва кінці, 

велика відстань

Підтримка уряду менш потрібна, але 

можлива, наприклад як частина

стратегії економічного розвитку

(туризму) та пов'язаної з цим доданої

вартості

Вимоги замовника:

▪ Якість (зручність)

▪ Безпека

▪ Ціна може бути незначною

проблемою



Вантажні перевезення - на невелику

відстані та через річку
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▪ Як альтернатива мосту / тунелю (Ro-Ro)

▪ Переміщення логістичної діяльності (наприклад, 

перевантажені райони порту, нижча ціна на землю, 

розширені ворота)

▪ Міський розподіл

Обставини, що впливають на рішення компаній:

▪ Час (покращена продуктивність вантажних автомобілів)

▪ Вартість (час транспорту, затори в портах, вартість землі)

▪ Логістичні переваги (вдосконалення ланцюгів постачання)



Основна увага сьогодення: вантажні

перевезення річкою на велику відстань
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▪ Як альтернатива автомобільному та залізничному

транспорту на магістралі

▪ У поєднанні з автомобільним транспортом 

(передвідвантажувальне та кінцеве перевезення)

▪ Для всіх видів вантажів:

▪ Сухі та наливні, генеральний вантаж, контейнери, 

небезпечні вантажі, трейлерні перевезення,

негабаритний вантаж (проектний вантаж)

Порівняно з попередніми ринками: найскладніші у розробці!



Чому внутрішній водний транспорт потребує 

підтримки у процесі розвитку?
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▪ ВВТ - це нішевий ринок, невідомий

багатьом

▪ Сектор розосереджений, галузь роздроблена

▪ Внутрішній водний транспорт невідомий

широкому колу громадськості

▪ Вхідні бар'єри високі (інвестиції в судна, 

термінали)

▪ Соціальні вигоди невідомі або не усвідомлені

▪ Внутрішній водний транспорт має поганий імідж



Як розвивати ринки ВВТ?
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▪ Традиційний підхід: «будуй і вони прийдуть»: це не 

спрацювало

▪ Далі: «розвивай, і вони прийдуть»: це теж не 

спрацювало

▪ І сьогодні: «активний розвиток ринку за допомогою

програм підтримки»: це призвело до доведених

результатів у багатьох річкових басейнах

▪ (але програми повинні бути регіональними та 

відображати умови місцевого ринку)



Як розвивати ринки ВВТ?
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Для того, щоб розвивати ринки внутрішнього водного 

транспорту, нам потрібно:

 Можливість аналізу ринку та розуміння ринку: 

система спостереження за ринком (попит, вантажні

потоки, конкуренти, тощо)

 Належна організаційна та інституційна база: хто

відповідає за розвиток ринку (державний, приватний

сектори, або і те, і інше?)



Просування, стимулювання та 

розвиток ринку ВВТ
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Повна програма включає:

 Програми по залученню уваги громадськості та 

просування сектору внутрішнього водного транспорту 

загалом

А ТАКОЖ

 Програми та інструменти підтримки, стимулювання та 

заохочення, які допомагають приватним сторонам у 

перенесенні вантажів на водний транспорт, виявленні

нових вантажних потоків, модернізації флоту та зниженні

експлуатаційних та зовнішніх витрат, покращенні освіти та 

залученні молоді до сектору, розробці ІСТ-програм для 

підвищення ефективності тощо.



Просування ВВТ

12

Просування як самостійна діяльність (вузька) не має особливого сенсу, 

коли відсутні механізми підтримки. Потрібно створювати зв’язки між

різними залученими організаціями, наприклад:

 Системи (фінансової) державної підтримки внутрішнього водного 

транспорту повинні бути пов’язані з агентством, відповідальним за 

просування;

 Система ринкової статистики / спостереження за ринком повинна 

бути доступною та мати пряме посилання з веб-сайту просування

внутрішнього водного транспорту;

 Сайт просування повинен посилатись на університети та коледжі

для зацікавлених науковців та студентів; 

 Співробітники агентства, відповідального за просування, повинні

перебувати у групах користувачів внутрішнього водного транспорту.



Як організовано просування ВВТ та 

розвиток ринку?
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Через спеціальні бюро з просування ВВТ:

вони створені в ряді країн, переважно приватною галуззю

(судноплавними компаніями), в більшості випадків вони отримують

підтримку від державних установ

Через Міністерство транспорту або Управління водних шляхів:

як частина спеціальної політики щодо ВВТ, урядові установи 

можуть розробляти спеціальні заохочення та програми підтримки

Змішані форми:

як приватний сектор, так і державні установи зазвичай

розробляють інструменти просування та підтримки



У ряді країн створені бюро з просування

внутрішнього водного транспорту 
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Де?

▪ У країнах, де виник приватний сектор

▪ Та він є організованим (наприклад, в асоціаціях внутрішнього водного 

транспорту)

▪ Та у співпраці з урядом щодо розвитку та просування

▪ І є потреба / можливість:

▫ Залучати нових користувачів до ВВТ

▫ Освоювати нові ринки

▪ Або коли приватному сектору потрібен голос уряду:

▫ Попросити більше уваги (і підтримки) щодо ВВТ у політиків

(парламент, урядові установи)



Бюро просування ВВТ: 

приклад веб-сайту 
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Бюро просування ВВТ: чим вони займаються?
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▪ Надають інформацію про позитивні характеристики ВВТ (веб-сайт, 

брошури, кампанії)

▪ Надають джерело інформації для ВВТ (потоки, флот, типи вантажів)

▪ Забезпечують інструменти, які допоможуть компаніям перейти на ВВТ 

(наприклад, інформацію для розрахунку порівняння транспортних

витрат)

▪ Надають інформацію про фактичні послуги (заплановані послуги, порти 

та термінали, час відкриття шлюзів, час відкриття мостів)

▪ Надають посилання на транспортні компанії

Примітка: частина інформації буде / може також бути доступною через 

Управління водних шляхів (наприклад, РІС -Річкова інформаційна служба)



Цілі програм підтримки ВВТ
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1. Збільшити інформованість громадськості про ВВТ та покращити імідж

ВВТ

2. Розвивати ринок, визначати вантажопотоки та переміщення вантажів

на водний транспорт

3. Поліпшити конкурентні позиції ВВТ

4. Покращити умови та інфраструктуру

5. Впровадити системи заохочення для екологічного транспорту

6. Впровадити системи заохочення для безпечнішого транспорту

7. Впровадити системи заохочення для більш ефективного ВВТ

8. Створити привабливе робоче середовище та залучити молодь

Примітка: наведені приклади зосереджені на вантажних перевезеннях, але більшість також

застосовуються до пасажирських перевезень



1. Збільшити інформованість громадськості про ВВТ та 

покращити імідж ВВТ
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Чому це (все ще) потрібно?

 Багато (більшість) вантажовідправників та трейдерів

не знають про можливості ВВТ у своїх ланцюгах

постачання

 Соціальні переваги невідомі (менше викидів, безпека

тощо)

 Негативний імідж (старе, брудне, повільне)



1. Збільшити інформованість громадськості про ВВТ та 

покращити імідж ВВТ
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Загальний посил в кампаніях по залученню уваги

громадськості:

«Внутрішній водний транспорт - це сучасний вид 

транспорту, інноваційний, чистий та екологічний із

соціальними перевагами та сприяє економічному

розвитку»

Конкретні кампанії спрямовані на різні аудиторії / цільові

групи:

Політики, державні службовці, студенти, екологи, 

громади, що мешкають вздовж водних шляхів, школярі, 

……….



1. Збільшити інформованість громадськості про ВВТ та 

покращити імідж ВВТ
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Приклади кампаній по залученню уваги громадськості та 

загального просування:

 Документальні фільми про ВВТ: життя на борту, ВВТ та природа, реалізовані проекти

 Телереклама, що демонструє позитивну сторону внутрішнього водного транспорту

 Комікси для дітей

 Навчальні матеріали для початкових шкіл

 Довідкова інформація для учнів, шкільні проекти

 Брошури та інформаційні пакети для професіоналів (політики, журналісти, 

вантажовідправники, бізнес-спільноти) з конкретних питань

 Пам'ятки на судноплавних шлюзах

 Інформаційні знаки вздовж водних шляхів у туристичних місцях

 Дні ВВТ для парламентарів, наприклад, включаючи катання на баржі, відвідування терміналу, 

центру РІС, судноплавних шлюзів



1. Приклади
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Комікси для дітей, що пояснюють функціонування судноплавних

шлюзів (ліворуч), управління водними шляхами (посередині) та 

книжка-розмальовка (праворуч)



1. Приклади
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Веб-сайт «Судноплавство на внутрішніх водних шляхах Європи» з фактами та 

цифрами про внутрішній водний транспорт

Піднімайтеся

на борт 

https://youtu.be/

tO7yKxIi0I8

https://youtu.be/tO7yKxIi0I8
https://youtu.be/tO7yKxIi0I8


1. Приклади
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Інтерактивний

плакат для 

створення

тривимірного

зображення на 

борту сучасних

суден ВВТ



1. Приклади
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Перша сторінка комплекту 

лекцій для початкових шкіл

Бельгії (11-12 років), що

містить запитання з 

декількома варіантами

відкритих питань, малюнки, 

головоломки, загадки, 

кросворди, математичні

вправи



1. Приклади
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Інформаційний

бюлетень про 

екологізацію

(«озеленення»)

ВВТ



1. Приклади
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Інформаційний

плакат про 

економічні

вигоди ВВТ



1. Приклади

27Інформаційні вивіски, розміщені вздовж річки Неккар у Німеччині, що

пояснюють переваги ВВТ для туристів, які гуляють та їздять на велосипеді

вздовж річки

Довкілля Судно Екологічність



1. Приклади
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Туристичний центр греблі «Три ущелини» у Китаї (мальовниче та 

туристичне місце). Гребля є найбільшим місцем промислового туризму в 

країні.



1. Приклади
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День відкритих дверей ВВТ для політиків 

(парламент, провінція, муніципалітет)



1. Приклади
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Телесеріал: «Світ судноплавства на внутрішніх водних шляхах», що

транслюється на голландському телебаченні, орієнтований на 

загальну аудиторію



2. Розвивати ринок, визначати вантажопотоки та 

переносити вантажі на водні шляхи
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У багатьох країнах ВВТ є самостійним видом транспорту лише для повільних

насипних вантажів, користувачами ВВТ були / є:

▪ Великі галузі, які потребують великої кількості таких товарів, як вугілля, залізна

руда, олія, добрива

▪ Великі виробники сільськогогосподарської продукції, хімікатів, продуктів

нафтопереробки

▪ Будівельна галузь

▪ Негабаритний вантаж

Багато з цих галузей та користувачів розташовані вздовж водних шляхів і в багатьох

випадках мають власні спеціальні приміщення для переміщення та зберігання

вантажів.

Але: вантажовідправники та замовники поза акваторією, в інших галузях

промисловості та ті, що мають невеликі обсяги, часто не розглядають питання

використання ВВТ



2. Розвивати ринок, визначати вантажні потоки 

та переносити вантажі на водні шляхи
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Можливі причини, чому вантажовідправники не беруть до уваги ВВТ:

▪ Відстань до річки, а також виконання передвідвантажувальних та кінцевих перевезень за 

допомогою іншого способу, зокрема дорожнім транспортом, призводять до вищих витрат від

дверей до дверей, тобто: це сприйняття;

▪ Ланцюги постачання побудовані на основі видів наземного транспорту, і його перегляд з метою 

використання ВВТ може бути складним або вимагати високих витрат на вхід;

▪ ВВТ може задовольнити лише частину транспортних потреб, але більшість із них не підходять

для ВВТ, і з цієї причини керівники ланцюгів постачання утримуються від залучення ВВТ;

▪ Вантажовідправники мають обмежений обсяг вантажів і не можуть заповнити повністю судно;

▪ Вантажовідправники мають незбалансований потік, а порожні перевезення призводять до 

(занадто) високої вартості;

▪ ВВТ є невідомим сектором для багатьох вантажовідправників, складними, з високими бар'єрами

для входу, у той час коли придбання або найм вантажівки є простим та доступним рішенням; 

▪ Вантажовідправник просто не знає характеристик системи ВВТ та переваг, які вона може

запропонувати.



2. Розвивати ринок, визначати вантажні потоки 

та переносити вантажі на водні шляхи

33

Важливою роллю центрів просування ВВТ є прийняття активного підходу до 

розвитку ринку ВВТ та розширення охоплення вантажних потоків та нових

вантажовідправників ВВТ:

▪ Визначити потенційних вантажовідправників

▪ Визначити потенційні вантажопотоки

▪ Подивитися на можливості поєднати потоки різних вантажовідправників

▪ (цифрові платформи)

▪ Допомогти вантажовідправникам у порівнянні витрат

▪ Допомогти вантажовідправникам у перенесенні вантажів на водні шляхи

▪ Підтримка необхідного обладнання та інфраструктури
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Інструменти та заходи, які були розроблені та довели свою цінність на 

практиці:

▪ Заходи з метою встановлення зв'язків між власниками вантажів та 

постачальниками логістичних послуг та транспортними операторами;

▪ Поняття «баржа для бізнесу» та «річкові побачення» були розроблені

кілька років тому і організовуються регулярно;

▪ У таких заходах покупці та продавці зустрічаються на ринку, і через 

швидкі знайомства заводять перші контакти між багатьма гравцями. На 

додаток є інформаційний ринок, де учасники ринку представляють себе 

та представляють свої рішення та інновації.
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Щоб усунути сумніви приватних компаній у тому, що система ВВТ може

підтримати їх бізнес, уряд може:

▪ Здійснити пілотні плавання, щоб продемонструвати, що ВВТ може

вирішити, та / або визначити проблеми / бар'єри, які, можливо, 

доведеться вирішити

▪ Розпочати ДПП для розробки комерційної справи, це може мати форму 

листа про наміри, який підтверджує, що:

▪ Вантажовідправник гарантує обсяг вантажу протягом визначеного часу

▪ Оператори гарантують послугу за певною ціною (судно, термінал)

▪ Управління водними шляхами гарантує умови плавання та погоджується

на покращення / інвестиції
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«Річкові побачення», що проводяться у Франції та Бельгії



2. Приклади

37

Заходи «баржа для бізнесу», обмін інформацією та семінари
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Інструменти та заходи, які були розроблені та довели свою цінність на 

практиці:

▪ Консультанти з питань логістики. Нейтральні та незалежні експерти з 

логістики мають завдання визначити відповідні ринки та 

вантажовідправників для ВВТ та організувати переговори з керівниками

ланцюгів постачання, щоб дізнатись, чи може ВВТ використовуватися у 

цих ланцюгах постачання. Функція консультанта може бути ширшою

(наприклад, у Бельгії та Німеччині) і стосується мультимодальних

перевезень.

Як правило, консультанти з питань логістики розглядають два варіанти:
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1. Визначення вантажних потоків та вантажовідправників, які можуть

запропонувати повне завантаження судна. Консультант з питань логістики

надасть підтримку у підготовці бізнес-кейсу, і як тільки усе буде готово, 

залишить комерційні переговори між вантажовідправником та перевізниками.

2. Визначення частково завантажених суден для того, щоб їх можна було

поєднати або скомбінувати, для того щоб створити нову послугу. Це може

бути комбінація вантажу вантажовідправника, що пливе за течією (наприклад, 

добриво в мішках), і вантажа вантажовідправника, розташованого нижче за 

течією (наприклад, сталеві вироби), таким чином судно повністю

завантажується. Або консультант з питань логістики знаходить

вантажовідправників у регіоні, котрі в індивідуальному порядку мають занадто

малий обсяг вантажу для певної послуги, але при поєднанні вантажів

виконують певні вимоги до базового обсягу навантаження.

Послуги консультанта з питань логістики зазвичай надаються безкоштовно. 



2. Приклади

40

Поєднання трьох різних великих вантажовідправників (пива, 

шоколаду, томатного кетчупу) в одне щоденне контейнерне

перевезення в результаті роботи консультантів з питань логістики
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Фільм про роботу консультантів з питань логістики: Перейдіть

за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ToHsP56IEqc
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Перевезення побутових відходів внутрішньою баржею (раніше за 

допомогою автотранспорту). Проект реалізований за допомогою

консультантів з питань логістики
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Слідуйте за лідерами деяких компаній, які впровадили

використання ВВТ у свої ланцюги постачання в Європі
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Інструменти та заходи, які були розроблені та довели свою цінність на 

практиці:

▪ Програми перерозподілу вантажів між окремими видами транспорту

Інструменти перерозподілу вантажів між окремими видами транспорту 

мають на меті знизити вхідний бар'єр для використання ВВТ, покриваючи

початкові витрати або надаючи бонуси за кожну переміщену тонну.

▪ Інноваційні ваучери

Система, де вантажовідправник або перевізник можуть скористатися цілою

низкою безкоштовних порад щодо вивчення можливості використання ВВТ
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▪ Добре функціонуюча система спостереження за ринком, що

містить інформацію про поточні та прогнозовані торговельні та 

вантажні потоки, підтримує мету розвитку ринку

▪ Потенційні користувачі ВВТ повинні мати можливість оцінити

свої потенційні вигоди при використанні ВВТ у своїх ланцюгах

постачання, а також початкові витрати та заходи та їх вплив на 

логістичну структуру компанії

▪ Для новачків у використанні ВВТ це важко зробити, і їм буде 

потрібна допомога (це можна зробити за допомогою

консультантів з питань логістики або за допомогою інструментів

підтримки)
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Вибір ВВТ залежить від багатьох факторів, але логістичні витрати, безумовно, є одними із

визначальних (Джерело: Platina II):
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Фактор вартості: перевезення вантажу внутрішнім водним

транспортом може включати додаткові витрати:

▪ Передвідвантажувальні та кінцеві перевезення вантажівкою

▪ Додаткові витрати на обробку

▪ Витрати з якими пов'язан вихід на ринок, пов'язані з інвестиціями

в обладнання, судна, вантажно-розвантажувальні роботи

▪ Стартові витрати для нових послуг

Екологічні переваги ВВТ не капіталізуються, тому не представляють

економічної цінності для вантажовідправників чи перевізників.

З цієї причини уряди пропонують фінансові вигоди та підтримку
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Різноманітні інструменти, якими володіє уряд, можуть

виражатися у вигляді наступного:

▪ Податкові пільги

▪ Інвестиційна підтримка / субсидії

▪ Системи страхування кредитів

▪ Бонуси за перерозподіл вантажів між окремими видами 

транспорту

Примітка: ці заходи та інструменти можуть перетинатися

з інструментами, описаними на попередніх слайдах
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Приклади існуючих практик наведено нижче:

▪ Звільнення від сплати мита за паливо, що перевозиться на ВВТ

▪ Бонуси за кожну тонну / км / контейнер вантажу, що перевозиться внутрішнім водним 

транспортом

▪ Інвестиційна субсидія на нове обладнання (судна, вантажно-розвантажувальне обладнання)

▪ Державні інвестиції в нові судна та їх передача в оренду операторам

▪ Система страхування ризикових кредитів (судна, вантажно-розвантажувальне обладнання), 

завдяки чому комерційні банки пропонуватимуть позичальникам нижчі процентні ставки

▪ Звільнення від сплати податку на інвестиції, необхідні для використання екологічного транспорту 

(зниження споживання енергії та зниження викидів) та покращення якості повітря

▪ Бонуси за зменшення обсягів викидів парникових газів

▪ Випадкове знецінення екологічних інвестицій

▪ Системи підтримки для застосування технологій РІС, що призводить до більш ефективного

перевезення
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 Ці інструменти мають прямий вплив на капітальні

витрати та / або експлуатаційні витрати

 І тому мають прямий вплив на поліпшення

конкурентних позицій ВВТ

 Однак це може перешкоджати правилам 

добросовісної конкуренції

 З цієї причини екологічні аргументи мають важливе

значення і є обґрунтуванням для цієї фінансової

підтримки
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Уряд може надавати пріоритет інвестиціям в покращення

інфраструктури ВВТ та мультимодальним сполученням:

▪ Класифікувати водні шляхи та гарантувати умови судноплавства

(проект, цілий рік, цілодобово та без вихідних)

▪ Підтримувати розвиток об'єктів транзитного вантажу

▪ Відкриті / громадські об'єкти (порти та термінали)

▪ Виділені приміщення для вантажовідправників та операторів

▪ Реалізувати підключення інфраструктури до водних терміналів

(автомобільної та, де це можливо, залізничної)

▪ Розробити концепцію логістичної зони (залучення нижніх ланок 

урядової вертикалі)
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Незважаючи на те, що ВВТ вважається найбільш екологічним видом транспорту 

(див. попередні слайди), екологічні показники можна значно покращити. Оскільки:

▪ Судна мають тривалий термін служби, що також стосується їх двигунів

▪ Більшість двигунів - дизельні двигуни з відносно високим рівнем забруднення

▪ Інвестиції в каталізатори, фільтри призводять до зниження викидів, але не 

забезпечують економічних вигод

▪ Порти не пропонують можливості для забезпечення енергією, що подається на 

судно з берега або плавучої бази

▪ Нове паливо (з меншими викидами) ще не готове для застосування на ринку -

технічно чи економічно (Водень, ЗПГ / СПГ, біопаливо, гібридне, електричне, ...)

▪ Системи збору відходів доступні не скрізь
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Системи підтримки для більш екологічного внутрішнього водного транспорту можуть бути у 

вигляді:

▪ Субсидій або податкових пільг для інвестицій в екологічне обладнання

▪ Розумних систем фінансування екологічних рішень (банківська гарантія)

▪ Стимулювання порту для забезпечення чистих суден:

▪ Зниження портових зборів

▪ Енергія, що подається на судно з берега або плавучої бази

▪ Об'єктів для збору відходів

Загалом, системи підтримки для:

6. Системи заохочення для безпечнішого транспорту та

7. Системи заохочення для більш ефективного внутрішнього водного транспорту 

Використовують подібні інструменти
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Старіють не тільки судна та двигуни, але й екіпаж у секторі ВВТ старіє, і молодь не 

зацікавлена в роботі у цьому секторі:

▪ Сектор ВВТ не приваблює молодь через її старомодний імідж

▪ Умови праці та обладнання на борту не є сучасними та не відповідають чинним

стандартам

▪ Студенти коледжів ВВШ після закінчення навчання переходять у морський

сектор

Але також завдяки розвитку ІКТ в секторі ВВТ існує потреба в молодих студентах, які

мають належну освіту
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Для цього потрібно:

▪ Популяризація сектора ВВТ у початкових та середніх школах з метою 

зацікавлення потенційних учнів

▪ Морські коледжі та школи повинні модернізувати навчальні програми

▪ Операторам потрібно поліпшити умови праці та перспективи

кар'єрного росту

▪ Державно-приватна програма просування, стимулювання та 

підтримки для залучення молоді до навчання та роботи у секторі ВВТ

Приклад рекламного відео : https://youtu.be/zpJz0A35pw8
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 Це слід робити беручи до уваги найрізноманітніші точки зору: просування без 

механізмів та інструментів підтримки малоефективне

 Є спільною відповідальністю державних органів та приватного сектору 

(користувачів та операторів)

 Створення платформи ВВТ потребує додаткової вартості, керувати нею 

повинна незалежна особа (визнана державними та приватними сторонами) 

(наприклад, «посол внутрішнього водного транспорту»)

 Існують різні моделі просування та стимулювання, стан розвитку відіграє

величезну роль

 Може варіюватися від підвищення обізнаності, до схем субсидій, розумних

механізмів фінансування та оперативної підтримки, цифрових платформ

 Залежно від мети програми просування та стимулювання, може бути 

розроблений комплекс заходів

 Доступні рекомендовані стандарти
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 Якого типу просування та стимулювання ВВТ слід дотримуватися?

 Вузький або широкий (просування активна підтримка розвитку)

 В якому форматі?

 Спеціальне бюро з просування ВВТ

 Просування як звичайна діяльність державних установ

 Які інструменти можна використовувати?

 Кампанії з просування та по залученню уваги громадськості

 Активний розвиток ринку (наприклад, консультанти з питань логістики, 

заходи з метою встановлення зв'язків, підтримка пілотного проекту)

 Фінансові інструменти (наприклад, податок, бонуси за перерозподіл вантажів

між окремими видами транспорту, інвестиційна підтримка, страхування

кредитів, покриття стартових витрат, ..)

 Яку роль повинен відігравати приватний сектор?



Проект «Сприяння транспортному розвитку 
річки Дніпро», який фінансується ЄС 

Дякую за увагу
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