
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EVIM 
Electric Vehicle and Infrastructure Meeting 
Зустріч з електричних транспортних засобів та інфраструктури 

EVIM East Europe - 2017 
               March 29-31(April 01), 2017 Kyiv, Ukraine 

                         Березень 29-31(01 квітня), 2017 Київ, Україна 
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EVIM East Europe – 2017 is a part of the platform Electric 
Vehicle and Infrastructure Meeting, an international summit 
bringing together e-mobility, renewable energy, sustainable 
infrastructure and architecture in the CEE (Central and East 
Europe) region, one of the most fast-developing and 
growing EV locations of the world, is taking place in Kyiv 
(Kiev), Ukraine, to share the experience, promote 
progressive technologies and the best practices, develop 
new common vision and policies for the entire next year.  
 

www.evim.greenclinicglobal.com 
 
The summit dates from the 29th to 31st of March 2017 will 
be fulfilled by exciting speeches and discussions, 
professional communication and networking of decision 
makers, presentations program startups’ and scientific, and 
experience exchange EVIM Youth Program with traditional 
pro-bono speeches of EVIM participants and guests in 
prominent educational institutions, and also an amazing live 
art project.  
 
EVIM East Europe is also connected by cooperation and 
common location with the partner exhibition InterBuildExpo 
2017 – one of the largest construction exhibitions of the 
East Europe region paying great attention to the renewable 
energy, sustainable architecture and infrastructure (March 
29 - April 1).   
 
So, wherever you are, save these dates and join the 
changes! 

EVIM East Europe - 2017, частина платформи Electric 
Vehicle and Infrastructure Meeting (Зустріч з електричних 
транспортних засобів та інфраструктури), міжнародного 
саміту EVIM, який єднає e-мобільність, відновну 
енергетику, сталу інфраструктуру та архітектуру в CEE 
(Центральна та Східна Європа) регіоні, одної з 
електромобільних локацій світу, що найбільш швидко 
зростають, цього року відбувається в Києві, Україна, 
щоб поширити досвід, підтримати прогресивні технології 
та найкращі практики, розробити нове спільне бачення 
та політику на весь наступний рік.  
 

www.evim.greenclinicglobal.com 
 
Дати саміту з 29 до 31 березня 2017 будуть наповнені 
захопливими виступами, дискусіями, професійною 
комунікацією та нетворкінгом людей які приймають 
рішення, програмою презентацій стартапів і наукових 
досягнень, програмою обміну досвідом EVIM Youth 
Program з її традиційними про-боно промовами 
учасників та гостей в провідних освітніх інституціях, а 
також чудовим арт проектом наживо.  
 
EVIM East Europe також є з’єднаним співпрацею та 
спільною локацією з партнерською виставкою 
InterBuildExpo 2017 – однією з найбільших будівельних 
виставок східноєвропейського регіону, яка звертає 
значну увагу на відновні джерела енергії, сталу 
архітектуру та інфраструктуру (березень 29 – квітень 1).  
 
Тож, де б Ви не були, резервуйте ці дати в своєму 
розкладі та приєднуйтесь до змін! 
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The motto of the EVIM in 2017:  
 

«Shaping the mobility» 
 
Keynote speeches will relate to the topics of panel sessions and 
Global Agenda (see below) 
 
10.00 Registration and morning coffee 
 
10.15-11.15 Acquaintance of participants. Networking time.  
 
11.30 Opening the summit. Welcoming words from official 
guests and thanks from organizers. 
 
12.00 Speeches of representatives of the ministries and the 
hosting city 
 
13.00 Panel Session I  
Transport. New vision of mobility.  
Structure, market strategy and policy of development for 
sustainable transport. Infrastructure development. Market of 
vehicles. Transport services. Achievements and experience in 
Ukraine, Central and East Europe: how to keep and increase the 
path of growth?  
Q&A 
Moderator: TBA 
 
 
14.00 Break for review of the exhibition and networking. 
 
 

Гасло EVIM в 2017:  
 

«Вдосконалюючи мобільність» 
 
Ключові виступи будуть пов’язані з темами панельних сесій і 
глобального порядку денного (див. нижче) 
 
10.00 Реєстрація та ранкова кава 
 
10.15-11.15 Знайомство учасників. Нетворкінг.  
 
11.30 Відкриття саміту. Слова привітання від почесних 
гостей та подяка від організаторів. 
 
12.00. Виступи представників міністерств та приймаючого 
міста 
 
13.00 Панельна сесія І 
Транспорт. Нове бачення мобільності.  
Структура, ринкова стратегія та політика розвитку сталого 
транспорту. Розвиток інфраструктури. Ринок транспортних 
засобів. Транспортні послуги. Досягнення та досвід в Україні, 
Центральній та Східній Європі: як зберігати та пришвидшити 
темпи зростання? Бізнес-середовище та правове підґрунтя: 
законодавство та механізми заохочення  
Q&A сесія (запитання та відповіді) 
Модератор: TBA 
 
14.00 Перерва для перегляду експозиції та нетворкінг. 
 
 



15.00 Panel Session II 
Energy for move 
e-Mobility and renewable energy sources: energy supply, grid 
interaction and charging. Smart Grid intellectual solutions. 
Circuit for transport: what can be the best complete solutions for 
the country and CEE region? Cost of energy and connection. 
Q&A 
Moderator: Marcin Mizgalski (Poland – UK) 
 
 
 
16.00 – 18.00  Keynote speeches: 
 
18.00 EVIM Award ceremony (part 1) 
 
18.15 Day 1 closing 
 
Day 2 
 
10.00 Registration and morning coffee 
 
10.30 Panel Session III  
Investments in electric mobility. Electric mobility, impact on 
economy.  
Implementation of EV technologies, solutions and business 
models into investment projects. Financing. Development of 
national infrastructures. International and cross-border projects. 
Market of vehicles. Transport services. New industry, new 
workplaces, new culture – opportunities and challenges. 
Q&A 
Moderator: TBA 

15.00 Панельна сесія ІІ  
Енергетика для руху 
Електричний транспорт та відновні джерела енергії: 
енергопостачання, взаємодія з мережею та зарядка батарей. 
Інтелектуальні рішення управління мережею. Струм для 
транспорту: якими можуть бути найкращі комплексні 
рішення для країни та регіону Центральної і Східної Європи? 
Вартість енергії та під’єднання. 
Q&A сесія (запитання та відповіді) 
Модератор: Марцін Мізгальскі (Польща – Великобританія) 
 
16.00 – 18.00  Виступи ключових спікерів: 
 
18.00 EVIM Award – церемонія вручення (частина 1) 
 
18.15 Закриття дня 1 
 
День 2 
 
10.00 Реєстрація та ранкова кава  
 
10.30 Панельна сесія ІІІ 
Інвестиції в електричну мобільність. Електрична 
мобільність, вплив на економіку.  
Впровадження електромобільних технологій, рішень та 
бізнес моделей в інвестиційних проектах. Фінансування. 
Розвиток національних інфраструктур. Ринок транспортних 
засобів. Транспортні послуги. Міжнародні та крос-кордонні 
проекти. Нова галузь, нові робочі місця, нова культура – 
можливості та випробування.  
Q&A 



 
 
11.30 – 13.00 Keynote speeches 
 
13.00 Break for review of the exhibition and networking. 
 
14.30 Panel Session IV 
Architecture of human environment infrastructure – ecosystem 
approach.  
Smart cities and urban electric mobility. Integration of 
renewable energy sources into the architectural environment. 
New traffic and road network concepts. Zero emission and 
circular economy. Public health and clean transport. Prospective 
thinking of urban design for life quality improvement.   
Q&A 
Moderator: TBA 
 
 
15.30 – 17.00  Keynote speeches 
 
17.00 EVIM Award ceremony (part 2) 
 
17.15 Day 2 closing 
 
Day 3 
 
Speaker zone Expo Hall 2 

Presentations of participating companies (schedule tba) 
Workshop for architects (tbc): “Integration of renewable 
energy sources and electric mobility elements into 
architectural objects”  

Модератор: TBA 
 
11.30 – 13.00 Виступи ключових спікерів 
 
13.00 Перерва на перегляд експозиції та нетворкінг. 
 
14.30 Панельна сесія ІV  
Архітектура інфраструктури середовища людини – 
екосистемний підхід.  
Smart cities та міська електрична мобільність. Інтеграція 
відновних джерел енергії в архітектурне середовище. Нові 
концепції дорожнього руху та дорожньої мережі. 
Низькоемісійна та циркулярна економіка. Охорона здоров’я 
та чистий транспорт. Перспективне мислення в міському 
плануванні задля поліпшення якості життя.  
Q&A 
Модератор: TBA 
 
15.30 – 17.00  Виступи ключових спікерів 
 
17.00 EVIM Award – церемонія вручення (частина 2) 
 
17.15 Закриття дня 2 
 
День 3 
 
Спікер-зона Виставковий павільйон 2 

Презентації компаній-учасниць (розклад tba) 
Воркшоп для архітекторів (tbc): «Інтеграція відновних 
джерел енергії та елементів електричної мобільності в 
архітектурні об’єкти» 



 
External locations 

EVIM Youth Program  
Matchmaking (schedule tbc) 
 

 
GLOBAL AGENDA 2017 
The Global Agenda, the basis of all the EVIM events in 2017, 
approved with the advisory board, includes: 
 
The EVIM provides the international summit platform for cross-
disciplinary collaboration of the three 
interconnected fundamental sectors of sustainable 
development 

 Electric Mobility 
 Renewable Energy, Energy Supply and Energy Storage  
 Sustainable Infrastructure and Smart Architecture of 

Human Environment 
The key topics 

 The Strategy: EV market, development, investments 
and business models, new workplaces. 

 The Business environment and Legal 
framework: legislation and incentives 

 The Infrastructure: architecture and urban planning, 
roads and charging network expansion, integration of 
electric transport into the infrastructure projects and city 
development 

 The Energy: energy supply, grid connection and 
interactions, smart grid and powering of electric vehicles, 
energy storage, integration of renewable energy sources 
into the architectural environment 

 
Зовнішні локації 

EVIM Youth Program (розклад tba) 
Matchmaking (розклад tbc) 
 

 
ГЛОБАЛЬНА АДЖЕНДА 2017 
Ця Глобальна Адженда (Глобальний Порядок Денний), це 
основа всіх подій EVIM в 2017, затверджена консультативною 
радою EVIM, включає: 
 
EVIM провадить платформу міжнародного саміту для крос-
дисциплінарної співпраці трьох фундаментальних 
взаємопов’язаних секторів сталого розвитку: 

 Електрична мобільність 
 Відновна енергетика, 

енергопостачання and зберігання енергії  
 Стала інфраструктура and Smart архітектура 

середовища людини 
Ключові теми: 

 Стратегія: ринок електромобілів, розвиток, інвестиції 
та бізнес моделі, нові робочі місця. 

 Бізнес-середовище та правові умови: законодавство 
та механізми заохочення 

 Інфраструктура: архітектура та міське планування, 
дороги та розширення зарядної інфраструктури, 
інтеграція електричного транспорту в інфраструктурні 
проекти та розвиток міста  

 Енергетика: енергопостачання, під’єднання до мережі 
та взаємодія з мережею, smart grid та забезпечення 
електричних транспортних засобів енергією, 



 The Technology and products: electric cars and LEVs, 
charging stations, software, grid and power supply 
management solutions, new product startups, batteries, 
vehicles conversion, OEM and parts 

 The Best practices: achievements and examples of 
success 

 The Climate change and Sustainability: vision, 
development and practice of implementation of zero 
emission / low emission economy and culture 
approaches 

 
The businesses and stakeholders of the three industries are 
connected by the Global Agenda of the EVIM with the 
aim of acceleration of common development and growth 
 
 
 

акумуляція енергії, інтеграція відновних джерел 
енергії в архітектурні проекти 

 Технологія та продукти: електричні автомобілі та легкі 
електричні транспортні засоби (LEV), зарядні станції, 
програмне забезпечення, рішення управління 
мережею та енергопостачанням, нові продукти та 
стартапи, батареї, переобладнання транспортних 
засобів, OEM та комплектуючі 

 Найкращий досвід: досягнення та приклади успіху 
 Зміна клімату та сталий розвиток: візія, розвиток та 

практика впровадження економічних та культурних 
підходів з нульовою емісією / низькою емісією 

 
Бізнеси та зацікавлені сторони трьох індустрій є поєднаними 
Глобальною Аджендою EVIM з метою акселерації спільного 
розвитку та зростання  
 

 

 

More is here: /  Більше тут: 

www.evim.greenclinicglobal.com 
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Contacts: 

Global Organizer (Estonia) 

 

 

GreenClinic LifeScience Global 

OÜ 

 

Denis Radiuk, 

Board Chairman and CEO, 

 

+372 602 25 88 (EE) 

+380 67 404 85 67 (UA) 

denis@greenclinicglobal.net 

www.greenclinicglobal.com 

www.evim.greenclinicglobal.com 

 

 

National Organizer in 

Ukraine 

 

GreenClinic LifeScience 

Ukraine, LLC 

 

Dmytro Radiuk, 

Director 

 

+380 67 487 88 97 (UA) 

+380 44 360 67 70 (UA) 

dima@greenclinic.com.ua 

www.greenclinic.com.ua 

 

National Exhibition Partner 

in Ukraine  

 

KYIV INTERNATIONAL 

CONTRACT FAIR, LTD 

 

InterBuildExpo,  

directorate of exhibition   

 

+380 67 507 11 68 (UA) 

+38 044 490 62 20 (UA) 

+38 044 461 93 46 (UA) 

irina@kmkya.kiev.ua 

 

National Partner in Poland 

 

 

RAWICOM Sp z. o. o. 

 

 

Adam Hłond, 

Board Member 

 

+48 663 654 924 (PL) 

adam@hlond.pl 

www.rawicom.eu 
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EVIM International Project  

www.evim.greenclinicglobal.com  

by GreenClinic LifeScience Global OÜ 

Narva mante 5, Kesklinna linnaosa,10117, Tallinn, Estonia  

www.greenclinicglobal.com 

+372 602 25 88, info@greenclinicglobal.net 
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