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SSIDD – 2017 Kyiv 
October 7, 2017 Kyiv, Ukraine 

7 жовтня 2017, Київ, Україна 

 

SSIDD 
Smart and Sustainable Infrastructure Development Day 

День розвитку розумної та сталої інфраструктури 
 



Smart and Sustainable Infrastructure Development Day 
(SSIDD) або EVIM SSIDD  (День розвитку розумної та сталої 
інфраструктури), це - спільний, орієнтований на 
користувача, практичний погляд на функції мобільності, 
енергетики та інфраструктури в якій ми живемо, щоб 
прискорити їх спільне оновлення і розвиток, створюючи 
краще місце для життя і економічного успіху. 

Основна увага SSIDD концентрується на вирішенні 
інфраструктурних проблем міських економік, цим 
зумовлене обрання великих (від В до В++) міст в регіоні 
Центральної та східної Європи, Балтійських та Балканських 
країн, в якості локацій для конференцій. 

Основна мета це сформувати системне бачення та діалог, 
щодо розвитку розумної та сталої інфраструктури, щоб 
пришвидшити зростання за допомогою платформи для 
обговорення планів, регуляторної політики, технологій, 
ринку та проектів. 

SSIDD це - можливість для всіх сторін залучених до процесу 
вдосконалення інфраструктури: 

 для зацікавлених сторін визначити проблеми і 
потреби 

 для тих, хто визначає політику - представити своє 
бачення оптимальних шляхів розвитку 

Smart and Sustainable Infrastructure Development Day 
(SSIDD) or EVIM SSIDD (День розвитку розумної та сталої 
інфраструктури) is a joint user centric view to function of Mobility, 
Energy and Infrastructure we live and work in, to accelerate their 
update and development creating a better place for life and 
economic success. 

The main attention of SSIDD is concentrated on resolving 
infrastructure issues of city economies, that motivates the reason 
to choose big (from B to B++) cities in the region of Central and East 
Europe, Baltic and Balkans countries as conferences venue 
locations. 

The main goal is to get a systemic vision and dialog on 
development of smart and sustainable infrastructure, to accelerate 
the growth with a platform for discussion of plans, policies and 
regulations, technologies, market and projects. 

SSIDD creates an opportunity for all the parties involved in 
development of infrastructure: 

 for stakeholders to define the problems and needs 
 for policymakers to present their vision of the best ways of 

development 
 for science and businesses to propose their technologies and 

products to be applied in nearest future's solutions 



 для науки і бізнесу - запропонувати їх технології та 
продукти до застосування в практичних рішеннях в 
найближчому майбутньому 

Порядок денний (адженда), наведений нижче, має на меті 
дослідити та обговорити, що може бути зроблено на 
практиці, і яким чином якість та безпеку життя може бути 
поліпшено в аспектах: 

 Розвиток міста: сталий підхід до планування, 
будівництва та функціонування. Міське 
біорізноманіття. (SDG 11) 

 Будівлі: інженерна та архітектурна інтеграція 
відновних джерел енергії та енергозбереження, 
електромобільності та розумних (цифрових) 
рішень (SDG 9) 

 Енергетика: енергопостачання та енергоспоживання 
(SDG 7,SDG 13). Зміни у взаємодії користувача та 
мережі. Відновні джерела енергії в контексті 
новітнього енергетичного ринку. Нові технології та 
підходи до управління. Практика виробництва енергії 
споживачами. 

 Транспорт: електрична мобільність для громадського 
транспорту, служб та сервісів, бізнесів та приватних 
осіб. Енергозабезпечення е-мобільності. Логістика 
останньої милі (доставка). Управління дорожнім 
рухом. (SDG 9,SDG 11, SDG 13) 

 Дигіталізація та інтерактивність інфраструктури. 

The following agenda is aimed to explore and discuss what can be 
done in practice and how can be life quality and safety improved in 
aspects of: 

 City development: sustainable approach to planning, building 
and function. Urban biodiversity. (SDG 11) 

 Buildings: engineering and architectural integration of 
renewable energy sources, e-mobility and smart solutions 
(SDG 9) 

 Energy supply and consuming (SDG 7, SDG 13). Changes in 
user/grid interaction. Renewable energy in a new electricity 
market context. New technologies and approaches of 
management. Prosumption practice. 

 Transport: e-Mobility for public transport, services, businesses 
and individuals. Powering e-mobility. Logistics of the last mile 
(delivery). Traffic management. (SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 Digitalization and interactivity of infrastructure. Applied 
software, solutions and devices. (SDG 9) 

 Accessibility, removing obstacles and development of 
inclusive approach. Solutions and experience. (SDG 8) 

Each topic is corresponding with respective sustainable 
development goals 

SSIDD - 2017 Warsaw international meeting is a part of SSIDD the 
special events program of EVIM International Summit organized for 
Central and Eastern Europe region, which is aimed to support 
practical efforts of national and local professional communities to 
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
http://evim.greenclinicglobal.com/meeting/ssidd-smart-sustainable-infrastructure-development-day/
http://evim.greenclinicglobal.com/meeting/


Прикладне програмне забезпечення, рішення та 
пристрої. (SDG 9) 

 Доступність, безбар’єрність та інклюзивний підхід. 
Рішення та досвід. (SDG 8) 

Кожна тема є дотичною до відповідних цілей сталого 
розвитку. 

SSIDD є частиною спеціальної програми подій 
Міжнародного саміту EVIM, організованої для регіону 
Центральної та Східної Європи, яка спрямована на 
підтримку практичних зусиль національних і місцевих 
фахових спільнот задля досягнення системних 
інфраструктурних змін, через поширення досвіду та 
найкращих практик. 

Такі питання є заплановані також бути розкритими: 

 Як міста відповідають на виклики, які постають з 
огляду на глобальні цілі сталого розвитку (SDG)? 
Включаючи ціль №11: "goal 11: "Sustainable cities and 
communities"? 

 Які нагальні потреби із вдосконалення? Який 
позитивний досвід вирішення є присутнім? 

 Якою має бути реальність після переходу до більш 
розумної, сталої, доступної та інтерактивної 
інфраструктури? 

get system infrastructural changes done by sharing their experience 
and the best practices. 

The following questions are also planned to be discovered: 

 How cities are responding to global sustainable development 
goals (SDG)? Including goal 11: "Sustainable cities and 
communities"? 

 What are the needs for improvement? What a positive 
experience of resolving is present? 

 How things should look like upon transition to more smart, 
sustainable, accessible and interactive infrastructure? 

 Which way societies are going and what practical steps will be 
done? How the infrastructure will help better fulfill human 
rights? 

 What new opportunities will be opened? 
 How business, NGOs and local communities can be involved? 
 What technologies and practices are available to be applied? 

Their benefits and disadvantages? 
 Which sources could be applied to finance? 

The event is designed to bring the sectors together in the aim to 
find solutions, forming proposals and initiate joint 
projects. Therefore, 50% attention will be paid to creating an 
environment for professional communication and networking of 
participants, and 50% of the presentations of speakers and invited 
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
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 Яким шляхом суспільства світу ідуть в розвитку 
інфраструктури та які практичні кроки будуть зроблені 
в найближчому? Яким чином інфраструктура буде 
допомагати краще забезпечувати права людини? 

 Які нові можливості буде відкрито? 
 Як бізнес, неприбуткові організації та місцеві громади 

можуть бути задіяні? 
 Які технології та практики є доступними для 

застосування? Якими є їх переваги та недоліки? 
 Котрі джерела фінансування можуть бути залучені? 

Подія є призначеною зібрати галузі разом з метою 
пошуку рішень, формування пропозицій та ініціювання 
спільних проектів. Тому 50% уваги буде приділено 
забезпеченню середовища для професійної комунікації та 
нетворкінгу учасників, і 50% виступам спікерів та 
запрошених гостей. Напередодні є запланованими прес-
конференція та міжгалузевий круглий стіл зі сталого 
розвитку інфраструктури. 

Унікальний порядок денний та формат відкривають нову 
якість діалогу, яка ще ніколи не була доступною. 

Дата: 7 жовтня 2017 

Місце: Київ, Салютна 2б, КиївЕкспоПлаза виставковий 

guests. 

Unique agenda and format are opening the quality of dialog has 
never appeared before. 

Date: October 7, 2017 

Venue: Kyiv, Salutna str 2b, KyivExpoPlaza Exibition Center, Metro 
station "Nyvky" 

On the day before is planned a press conference and the 
interdisciplinary round table on sustainable infrastructure 
development (will be held in city center with one of the partner 
public institutions, location tba) 

Organizers: 

 National organizer GreenClinic LifeScience Ukraine, 
LLC(Ukraine) 

 Global organizer GreenClinic LifeScience Global OÜ (Estonia) 

National Exhibition Partner: KMKYA, Kyiv International Contract 
Fair (Ukraine) 

Contacts of organizing committee: +380443606770 (UA), 
+3726022588 (EE, 



центр, метро «Нивки» 

Одним днем раніше заплановані також прес-конференція 
та міжгалузевий круглий стіл зі сталого розвитку 
інфраструктури (буде відбуватись в центрі міста, в одній з 
партнерських публічних інституцій, локація до 
підтвердження) 

Організатори: 

 Національний 
організатор GreenClinic LifeScience Ukraine, LLC (Україн
а) 

 Глобальний 
організатор GreenClinic LifeScience Global OÜ(Естонія) 

Контакти оргкомітету: +380443606770 (UA), +3726022588 
(EE, EU), ssidd@evim.live, evim@greenclinicglobal.com 

Реєстрацію буде відкрито найближчим часом, будь-ласка, 
напишіть нам, щоб зарезервувати Ваше місце. 

Перегляньте вебсторінку:  
http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-
kyiv-lang-uk-ua/ 
(українською) 

EU), ssidd@evim.live, evim@greenclinicglobal.com 

Registration will have been opened soon, please email us to reserve 
your place. 

Перегляньте вебсторінку:  

http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/  
(English) 

http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-kyiv-
lang-uk-ua/ 
(Ukrainian) 

Join us on 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1911369545801161/ 

 

http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-kyiv-lang-uk-ua/
http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-kyiv-lang-uk-ua/
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http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/
http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-kyiv-lang-uk-ua/
http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/ssidd-2017-kyiv-lang-uk-ua/
https://www.facebook.com/events/1911369545801161/


http://evim.greenclinicglobal.com/ssidd-2017-kyiv/  
(англійською) 

Приєднуйтесь до нас на Фейсбук:  
https://www.facebook.com/events/1911369545801161/ 

 

Organizers: 

Global EVIM Organizer                                                              National Exhibition Partner 
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