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падзея

Цырымонія падпісання 
пагаднення мэраў у Бруселі

Жазэ мануэль барозу, арнольд 
Шварцэнэгер і яшчэ каля 600 гасцей, 
у тым ліку мэры многіх еўрапейскіх 
гарадоў, прынялі ўдзел у Чацвёртай 
штогадовай цырымоніі падпісання 
Пагаднення мэраў – адной з найбуй-
нейшых еўрапейскіх ініцыятыў у галіне 
ўстойлівага развіцця і энергазберажэн-
ня. мерапрыемства адбылося 24 чэрве-
ня ў бруселі.

на Брусельскай канфе рэнцыі 
ўдзельнікі абмяняліся 
досведам і прадэман стра

валі свае дасягненні ў галіне энер
газберажэння. Дзве сесіі, прысве
чаныя адпаведна мэтам і крыніцам 
фінансавання праграм энергазбе
ражэння, суправаджаліся 
выступленнямі высокіх гасцей, 
дыскусіямі, праглядам ролікаў пра 
дасягненні перадавых гарадоў.

На дадзены момант ініцыятыва аб'ядноўвае каля 5000 гарадоў 
з сумарнай колькасцю насельніцтва больш за 175 мільёнаў 
жыхароў і, адпаведна, каля 5000 абраных імі мэраў. Падтрымку 
гарадам аказваюць звыш за 200 правінцый і абласцей, 
грамадскія арганізацыі і мясцовыя органы ўлады. У рамках 
Пагаднення мэраў гарадскія ўлады бяруць на сябе добраахвот-
ны абавязак скараціць выкіды СО2 на 20%, павялічыць выкары-
станне альтэрнатыўных крыніц энергіі да 20% и зменшыць 
энергаспажыванне на 20% да 2020 года.

Да Пагаднення мэраў на гэты час далучыліся 6 беларускіх 
гарадоў: Полацк, Лёзна, Сянно, Навагрудак, Ашмяны і Рагачоў. 
Піянерам стаў Полацк, які падпісаў Пагадненне мэраў 23 верас-
ня 2011 года. З 6 гарадоў толькі ён знахо дзі цца на другой стадыі 
рэалізацыі праекта і ўжо аформіў і падаў свой План дзеянняў па 
ўстой лівай энергетыцы. За паўтары гады ўдзелу ў Пагадненні ў 
Полацку зроблена нямала для ўстойлівага развіцця энергетыч-
най сферы: усталяваныя святлодыёдныя свяцільнікі на галоўным 
праспекце горада, праведзеныя тэматычныя трэнінгі і семінары, 
велапрабег, урокі энергазберажэння і шэраг конкурсаў на 
ўменне зберагаць энергію сярод полацкіх школ і сем'яў. Апошні 
на гэты час беларускі падпісант Пагаднення — Навагрудак — 
далучыўся да ініцыятывы 25 студзеня 2013 года.
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падзея

Жазэ Мануэль Барозу, Старшыня 
Еўрапейскай Камісіі

“ініцыятыва «пагадненне мэраў» 
выдатная тым, што дае магчымасць 
дзяліцца нашым бачаннем разумна-
га ўстойлівага развіцця, у якім 
гарады і іх адміністрацыя адыгрыва-
юць галоўную ролю. і мы працуем 
разам, каб гэтае бачанне 
ўвасобілася ў жыццё. Такім чынам 
мы служым людзям, абараняем 
планету, стымулюем эканамічны рост 
і ства раем новыя працоўныя месцы. 
я перакананы, што глабальныя 
намаганні па абароне навакольнага 
асяроддзя могуць ісці толькі “знізу”.
мы ў еўрапейскай Камісіі можам 
толькі апладыраваць вашым 
пос пехам, адданасці справе і 
творчаму падыходу да яе. і я 
запэўніваю вас, мы працягнем 
падтрымліваць гэты праект усімі 
магчымымі сродкамі.
Захапленне ад нашых агульных 
поспехаў адчувальнае не толькі на 
гэтай цырымоніі. я адчуваю гэтае 
захапленне, калі праязджаю па ўсёй 
еўропе, – захапленне ад дасягнення 
чагосьці рэальнага, важнага для ўсіх 
нас, нашых сем'яў, нашага здароўя, 
нашай эканомікі і нашай планеты”.

Арнольд Шварцэнэгер, экс
губернатар Каліфорніі, старшыня 
Міжнароднай некамерцыйнай 
арганізацыі R20 “20 рэгіёнаў 
дзеянняў у дачыненні да клімату"

“гэта велізарны гонар – выступаць на 
гэтым сходзе мэраў. я адчуваю ваш 
энтузіязм. лепшыя справы пачынаюц-
ца менавіта на месцах. я заклікаю вас, 
еўрапейскіх лідэраў, працаваць разам 
з намі на міжнародным узроўні, каб 
весці свет да энергетычна ўстойлівай 
будучыні”.

Даніэл Тармонт, бургамістр 
Гента (Бельгія)

“пагадненне мэраў надае асаб лівае 
значэнне ролі мэра. але сёння, калі 
скарачаюцца дзяр жаўныя сродкі, 
становіцца ўсё больш важна развіваць 
міжсекта равае супрацоўніцтва з шырокім 
удзелам усіх зацікаўленых асоб, у тым ліку 
прыватнага сектара, і выкарыстоўваць 
узаемавыгадныя магчымасці”.

Шэрыл Фішэр, Дырэктар аддзела 
па энергетыцы Еўрапейскага 
інвестыцыйнага банка

“навошта мы фінансуем праекты, 
накіраваныя на энергазберажэнне? 
па-першае, мы працуем дзеля 
дасягнення  мэтаў еўрапейскага 
саюза. па-другое, мы робім энергію 
больш даступнай для еўрапейскіх 
сем'яў. і акрамя таго, эфектыўнае 
спажыванне рэсурсаў – умова 
энергетычнай бяспекі нашых краін”.

Вальтэр Дэфа, Генеральны дырэктар 
па рэгіянальнай і гарадской 
палітыцы, Еўрапейская Камісія

“інвестыцыі ў рамках пагаднення 
мэраў важныя не толькі таму, што таго 
патрабуе палітыка ўстойлівага раз - 
віцця ес. З гэтымі выдатка ваннямі ў 
гарады прыходзяць інавацыі, раз - 
віва ецца малы бізнес, з'яўляюцца 
новыя працоўныя месцы. а праз скара-
чэнне спажывання энергіі памянша-
юцца нашыя выдаткі, што асабліва 
важна цяпер, падчас крызісу”.

ГаннаКайса Іканен, мэр 
Тампэрэ, Фінляндыя

“Каб пераадолець глабальныя прабле-
мы, патрэбны глабальныя рашэнні. але ў 
нас больш няма часу іх чакаць. Таму мы 
павінны рабіць тое, што можам, на 
ла ка льным узроўні. Вельмі важна раз- 
віваць і прасоўваць нізка вугляродныя і 
чыстыя тэхналогіі, аб'ядноўваючы 
намаганні кампаній, універсітэтаў, 
навукова-даследчых цэнтраў і гарадскіх 
уладаў. Кліматычны крызіс можа пера- 
стаць быць праблемай і стаць магчымас-
цю, штуршком, які запусціць рухавік 
нашай сумеснай працы. а нашыя дзеянні 
скажуць за нас гучней, чым словы”.

Андрэй Садовы, мэр Львова
“для нас пытанне энерга эфек тыў насці – 
пытанне нашай незалежнасці: як 
энергетычнай, так і палітычнай. 
падпісаўшы пагадненне мэраў, львоў 
паказаў гатоўнасць прыцягнуць усе 
фінансавыя і людскія рэсурсы для 
забеспячэння ўстойлівага развіцця на 
вышэйшым узроўні. я перакананы, што, 
калі ўсе мэры ўсіх гарадоў еўропы, усе 
губернатары, усе ўрады актыўна 
возьмуцца за энергазберажэнне, мы 
зможам зрабіць жыццё людзей не 
проста больш камфортным – мы зробім 
яго больш бяспечным”.     

Ані Падзімата, Віцэстаршыня 
Еўрапейскага Парламента

“пагадненне мэраў дэманструе прыкмет-
ны прагрэс. Колькасць планаў дзеянняў 
па ўстолівым развіцці, ужо прынятых 
гарадамі, шчыльна наблізілася да 3000. 
Без сумнення, гарады-падпісанты 
даказалі, што праца ў галіне энергазбе-
ражэння можа быць прыбытковай”.

Нэлі Крус, Еўрапейскі камісар па 
тэлекамунікацыях

“у гэтым годзе каля 150 новых гарадоў і 
рэгіёнаў далучыліся да ініцыятывы 
"пагадненне мэраў" праз электронную 
форму. панаванне лічбавых тэхналогій 
можа зрабіць гарады больш зялёнымі і 
больш здаровымі для ўсіх еўрапейскіх 
грамадзян”.
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простая мова

SURE – гэта праект Еўрапейскага 
Саюза, які быў накіраваны 
менавіта на развіццё ўстой

лівага планавання энергетыкі. 
У праекце было задзейнічана 
некалькі парт нёраў: адміністрацыі 
Мурсіі (Іспанія), Фрыденсхафена 
(Германія) і Сале (Марока), а таксама 
гарвыканкам Полацка. Праект быў 
накіраваны на вызначэнне аб'ёму 
энергіі, якую спажываюць у горадзе, 
выпрацоўку Плана ўстойлівага 
энергетычнага развіцця і падпісанне 
Пагаднення мэраў. У праект я трапіла 
як спецыяліст, які мог даць адэкват
ную ацэнку стану энергаспажывання 
ў горадзе. Першапачаткова я збірала 
і апрацоўвала інфармацыю, пазней 
была ўключана ў групу экспертаў ад 
Полацкага гарвыканкама, у якую 
ўваходзілі таксама і намеснік стар
шыні, які кiруе гэтым напрамкам, 
і кіраўнікі прадпрыемстваў, непасрэд
на звязаныя з выпрацоўкай і размер
каваннем энергіі, а таксама дырэктар 
аўтапарка, які адказваў за аб’ёмы 
спажывання светлых нафта пра
дуктаў.

У рамках праекта мы распрацавалі 
План устойлівага энергетычнага 
развіцця, правялі энергетычны 
аўдыт, арганізавалі першыя Дні 
энергетыкі ў горадзе. Было 
падпісана пагадненне і праведзена 
некалькі тэматычных семінараў
трэнінгаў, накіраваных на вывучэн
не перадавога досведу ў галіне 
энергаэфектыўнасці і выкарыстання 
аднаўляльных крыніц энергіі. 
Таксама ў рамках праекта была 
запланавана рэалізацыя аднаго з 

пілотных мерапрыемстваў, 
накіраваных на зніжэнне энергаспа
жывання ў Полацку: цэнтральны 
праспект быў асвечаны святло
дыёднымі свяцільнямі. Да прыкладу, 
у Сале ўсталявалі сонечныя батарэі 
для выпрацоўкі энергіі, якая ў да
лейшым ідзе на падагрэў вады; 
акрамя таго, на адным са спар
тыўных комплексаў усталявана 
электроннае табло, дзе ўказваецца, 
колькі энергіі ад традыцыйных 
кры ніц зэканомлена дзякуючы гэтай 
ініцыятыве.

У нас зараз запускаецца яшчэ адзін 
праект. Ён ужо ўхвалены Еўра
пейскай Камісіяй. План па ўстой
лівай транспартнай мабільнасці мае 
на ўвазе правядзенне работы па 
стымуляванні адмовы насельніцтва 
ад асабістага транспарту як адной з 
крыніц выкідаў СО2, больш рацыя
нальным выкарыстанні грамадскага 
транспарту, ровараў. У рамках 
гэтага праекта будзе прадугледжана 
будаўніцтва веладарожак, складан
не і аптымізацыя схемы руху. То бок 
у дадзеным выпадку клапоцяцца не 
толькі аб энергазберажэнні ды 
экалогіі, але і пра нейкі сацыяльны 
складнік, бо зараз рух у гарадах у 
гадзіну пік, асабліва па цэнтральнай 
частцы горада, – гэта досыць 
сур'ёзная праблема. Таксама 
нядаўна прайшоў адабрэнне Савета 
Міністраў Беларусі праект Bella 
Cuisine, накіраваны на прасоўванне 
нацыянальнай кухні ды фармату 
кірмашоў, развіццё выставачнай 
дзейнасці. Любы праект, які дае 
штуршок для далейшага развіцця,  

далейшага супрацоўніцтва, для 
выканання нейкіх сацыяльных 
мэтаў, заўсёды будзе 
падтрымлівацца. 
Усе энергетычныя праекты 
Еўрапейскага Саюза даюць магчы
масць не толькі паляпшэння экалогіі 
ў Полацку (а вы ведаеце, што горад 
размешчаны паблізу “Нафтана”, тут 
не самае чыстае паветра), але і 
эканомяць бюджэт, скарачаючы 
выдаткі на аплату энергарэсурсаў. 
Усе ўдзельнікі праекта зацікаўлены 
ў тым, каб яго развіваць, таму што 
тыя грошы, што былі зэканомлены 
на тым жа энергаспажыванні, 
пойдуць на ўмацаванне матэ
рыяльнатэхнічнай базы, развіццё 
горада як турыстычнага аб'екта, 
далейшае развіццё сацыяльнай 
сферы.

Для мяне праект важны па 
некалькіх прычынах. Папершае, 
гэта ў нейкай ступені маё стварэн
не. Мне калісьці сказаў начальнік 
Віцебскага абласнога ўпраўлення па 
наглядзе за рацыянальным выкары
станнем паліўнаэнергетычных 
рэсурсаў: “Калі людзі пачынаюць 
працаваць з энергетыкай, спыніцца 
потым ужо немагчыма”. І па жыцці 
так і склалася. Падругое, я нара
дзілася ў Полацку, я люблю гэты 
горад, таму натуральна, што ўсе 
пачынанні, якія тычацца яго раз
віцця, блізкія мне. Прыемна, калі 
можаш зрабіць так, каб заставаліся 
задаволенымі не толькі кіраўнікі 
прадпрыемстваў альбо адмініст
рацыя, але і простыя жыхары 
горада.   

анастасія адамовіч, 
дырэктар кансультацый-
нага прадпрыемства 
“Цэнтр падтрымкі 
прадпрымальніцтва”. 

Праект “SURE: Устойлівае 
развіццё энергетыкі ў гарадах 
рэгіёна Еўрапейскага 
інструмента суседства і пар-
тнёрства – на шляху да Пагад-
нення мэраў”  рэалізоўваўся ў 
рамках праграмы ЕС CIUDAD на 
працягу 30 месяцаў. Пад час 
праекта Полацк (Беларусь) і 
Сале (Марока) далучыліся да 
Пагаднення мэраў і абавязаліся 
рэалізаваць стратэгію ЕС 
“20-20-20”: скарачэнне выкідаў 
СО2 на 20%, павелічэнне выка-
рыстрання альтэрнатыўных 
крыніц энергіі да 20% i змян-
шэнне энергаспажывання на 
20% да 2020 года.
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любы ПраЕКт, 
яКі даЕ ШтурШоК 
для далЕйШага 
раЗвіЦЦя і 
СуПраЦоўніЦтва, 
ЗаўСёды атрымаЕ 
ПадтрымКу
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КіраВанне 
Воднымі 
рэсурсамі

Змены беларускага заканадаўства ў галіне кіравання воднымі 
рэсурсамі абмеркавалі эксперты падчас семінара ў Брэсце. Мерапры-
емства было арганізавана ў рамках супольнага праекта ЕС і ПРААН 
“Спрыянне развіццю ўсёахопнай структуры міжнароднай супрацы ў 
галіне аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь”.

адна з галоўных мэт 
прыродаахоўнай іні
цыятывы – паступова 

зблізіць заканадаўства Беларусі 
і ЕС у галіне захавання біяла
гічнай разнастайнасці, кіраўніцтва 
воднымі рэсурсамі, абыходжання 
з адкідамі і экалагічнай серты
фікацыі. Семінар, што адбыўся 
28–29 траўня ў Брэсце, быў 
прысвечаны менавіта “воднай” 
тэматыцы.

Ёсць вынікі
Як адзначыў у размове з жур
налістамі каардынатар праектаў 
ПРААН у Беларусі Ігар Чульба, 
праект рэалізуецца больш за 
год, і ўжо ўдалося дамагчыся 
пэўных вынікаў: “На сённяшні 
дзень ужо існуюць значныя 
напрацоўкі ў накірунку 
збліжэння беларускага воднага 
заканадаўства з еўрапейскім. 
Гэта якраз і было адной з задач 
праекта. Акрамя таго, была 
падрыхтавана значная коль

касць праектаў нарматыўных 
і зака надаўчых актаў. Напэўна, 
больш за 10 тэхнічных кодэксаў 
усталяванай практыкі, а гэта 
ўжо сур'ёзная база”.

Сп. Чульба таксама дадаў, 
што ў рамках праекта беларускія 
спецыялісты прайшлі навучанне 
ў сферы паспяховага прымянен
ня басейнавага падыходу. “Былі 
таксама арганізаваны два наву
чальныя візіты, падчас якіх 
беларускія спецыялісты знаё
міліся з французскім вопытам 
эфектыўнага прымянення гэтага 
падыходу ў кіраванні воднымі 
рэсурсамі”.

тэорыя і практыка
Семінар праходзіў у два этапы. 
На першым, напрыканцы траўня, 
удзельнікі абмеркавалі распраца
ваныя праекты нар матыўнага 
прававога акта і тэхнічных 
нарматыўных прававых актаў у 
галіне інтэграванага кіравання 
рачнымі басейнамі, а таксама 

выкарысталі досвед еўрапейскіх 
краін у гэтай сферы. Наступны 
дзень спецыялісты прысвяцілі 
працы “ў полі”. Яны наведалі 
раку Лясная ў горадзе Камянец, 
дзе правялі яе гідра марфа ла
гічнае абследаванне, а потым 
перамясціліся ў Кобрын, на 
аднайменны гідравузел, які 
забяспечвае суднаходства па 
канале.

працяГ буДзе
З улікам дасягнутых вынікаў не 
выключана, што дадзены праект 
будзе працягнуты. Ігар Чульба 
адзначыў, што “праект па 
папярэдніх планах плануецца 
здзейсніць напрыканцы бягучага 
года. Тым не менш ёсць магчы
масць яго працягу. Усё будзе 
залежаць ад наяўнасці рэсурсаў і 
цікавасці з боку беларускіх 
партнёраў, у першую чаргу 
Міністэрства прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя 
Рэспублiкi Беларусь”.   

Сумесны праект Еўрапейскага 
Саюза і Праграмы развіцця ААН 
“Садзей нічанне развіццю 
ўсёабдымнай структуры між-
народнага супра цоўніцтва ў 
галіне аховы навакольнага 
асяроддзя ў Рэспубліцы Бела-
русь” рэалізуецца ў Беларусі са 
жніўня 2011 года па лістапад 
2013 года. Бюджэт праекта – 
5 079 760 еўра.

У рамках праекта былі 
рэалізаваны некалькі пілотных 
ініцыятыў:

- закуплена абсталяванне і 
тэхніка па апрацоўцы цвёрдых 
адкідаў для мясцовых жыллёва-
камунальных гаспадарак, па-
дрыхтаваны планы па абнаўленні 
станцый сартавання ў 
адпаведнасці з апошнімі 
тэхналогіямі і практыкамі 
еўрапейскіх краін;

- абноўлены план кіравання 
заказнікам “Ельня”: распрацава-
ны экамаршрут для развіцця 
экалагічнага і сельскага турызму, 
створаны і абсталяваны экацэнтр.
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Тры праеКТы 
Тэхнічнай дапамогі
У Гродне пабудуюць цэнтр рамёстваў з выставачнымі павільёнамі і 
амфітэатрам, на Віцебшчыне з'явіцца трансмежная ахоўная тэрыто-
рыя, а ў Брэсцкай вобласці будзе створаны валанцёрскі цэнтр “Па-
жарны”. Усё гэта прадугледжана трыма праектамі міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі, якія вясной былі ўхваленыя Саветам міністраў 
Беларусі і рэалізацыя якіх павінна пачацца летам бягучага года.

працэдура нацыянальнага 
ўхвалення праектаў – гэта 
спецыфічная асаблівасць 

Беларусі, бо грошы, што 
выдаткоўваюцца на рэалізацыю 
праектаў, вызваляюцца ад усіх 
відаў падаткаў. “Таму, каб была 
падстава не спаганяць з праект
ных грошай абавязковыя плаця
жы, праекты праходзяць працэду
ру нацыянальнага ўхвалення. 
Адзін са спосабаў – праз пастано
ву Савета Міністраў”, – растлу
мачыў кіраўнік Прадстаўніцтва 
Сумеснага тэхнічнага сакратарыя
та праграмы трансмежнага 
супрацоўніцтва “Польшча – Бела
русь – Украіна 2007–2013” 
у Беларусі Максім Алданаў.

З трох праектаў, ухваленых 
Саветам міністраў, два будуць 
рэалізаваныя ў партнёрстве з 
Латвіяй і адзін – з Польшчай. 
Агульны бюджэт перавышае 
1 мільён еўра. Большая частка 
сродкаў будзе выдаткаваная 
Еўрапейскім Саюзам.

ГроДна і ДаўГаўпілс
Самы “дарагі“ з ухваленых 
Саветам міністраў праектаў – 
“Адраджэнне і захаванне куль
турнай і гістарычнай спадчыны 
ў г. Даўгаўпілс і г. Гродна”. На 
яго рэалізацыю будзе выдзеле
на 926,9 тысячы еўра, з іх 
433 ты сячы – “беларускі кампа
нент“, то бок фінансаванне, 
прызначанае для Беларусі. 
У рамках праекта за два гады 
ў гістарычным цэнтры Гродна 
будзе ўзведзены цэнтр рамёст
ваў, тры майстэрні і амфітэатр з 
авансцэнай, а ў Даўгаўпілсе 
дабудуюць частку старой 
крэпасці.

аўГШДаўГава – 
браслаўскія азЁры
Бюджэт праекта стварэння 
трансмежнай асаблівай ахоўнай 
прыроднай тэрыторыі 
“Аўгшдаўгава – Браслаўскія 
азёры" –  251,9 тысячы еўра, з 
якіх 108 тысяч будуць выдатка

ваныя на беларускую частку 
праекта.

Ільвіную долю сродкаў 
прадаставіць Еўрапейскі Саюз. 
Свой унёсак таксама зробяць 
Навуковапрактычны цэнтр 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі па біярэсурсах, Нацыя
нальны парк “Браслаўскія азё
ры”, Агенцтва па ахове прыроды і 
краёвая дума Даўгаўпілса 
(Латвія).

“У трансмежным беларуска
латвійскім рэгіёне размешчаны 
дзве найбольш значныя асабліва 
ахоўныя прыродныя тэрыторыі – 
Нацыянальны парк “Браслаўскія 
азёры” (Беларусь) і ахоўная 
ландшафтная тэрыторыя “Аўгш
даўгава” (Латвія). Гэтыя пры
рода ахоўныя аб'екты, падзеле
ныя дзяржаўнай мяжой, 
уяў ляюць сабой адзіны прырод
натэрытарыяльны комплекс”, – 
паведаміла намеснік генеральна
га дырэктара Нацыянальнага 
парка “Браслаўскія азёры” 
Наталля Архіпенка.

Разам з тым зза розных 
падыходаў да кіравання і аховы 
навакольнага асяроддзя баланс 
паміж эканамічным развіццём і 
ўстойлівым выкарыстаннем 
унікальных прыродных рэсурсаў 
трансгранічнага рэгіёна не можа 
быць дасягнуты.

“Нескаардынаваная гаспадар
чая дзейнасць негатыўна ўплы
вае на біялагічную і ландшафт
ную разнастайнасць, прыводзіць 
да парушэння міграцыйных 
патокаў, перашкаджае рэалізацыі 
намаганняў абодвух бакоў у 
галіне захавання рэдкіх жывёл і 
тых, якія знаходзяцца пад пагро
зай знікнення, а таксама рас
лін”, – патлумачыла Наталля 
Архіпенка.

Каб вырашыць існуючыя 
праб лемы, аўтары праекта маюць 
намер на працягу 2013–2014 га
доў падрыхтаваць сумесны 
ўзгоднены план кіравання 
дадзенай трансмежнай ахоўнай 
тэрыторыяй, стварыць каардына
цыйны савет і працоўную групу 
па каардынацыі далейшых 
намаганняў у галіне аховы і 
ўстойлівага выкарыстання гэтай 
тэрыторыі.   
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КульТура яК рухаВіК 
уЗаемаадносінаў
Напрыканцы траўня амбасада Італіі ў Беларусі ўпершыню зладзіла 
шэраг культурных мерапрыемстваў у беларускіх рэгіёнах. Тыдні 
італьянскага кіно ў Гомелі і Магілёве вывелі на новы ўзровень 
італьянска-беларускае культурнае супрацоўніцтва, якое дагэтуль 
закранала пераважна Мінск
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"Ноч перад іспытам. Сёння"
За гэтую моладзёвую камедыю рэжысёр Фаўст Брыцы 
атрымаў шэраг узнагарод. Стужка распавядае аб першым 
каханні і адказнасці маладога чалавека за ўласную будучыню. 
Падзеі адбываюцца ў 2006 годзе. Галоўны герой стужкі Лука 
Малінары рыхтуецца да выпускных іспытаў. Аднойчы, ідучы па 
вуліцы, хлопец сустракае прыгажуню Азуру. Юнакі пачынаюць 
сустракацца, і іспыты адыходзяць на другі план. Але Азура 
збіраецца з'язджаць на працу ў іншы горад, нічога не 
сказаўшы Луку. Хлопец паспявае сустрэць каханую ў цягніку. 

Наступную ноч яны праводзяць разам, і Лука з'язджае разам з 
Азурай. Але раніцай яму трэба вярнуцца ў Рым, бо менавіта 
ў гэты дзень у яго выпускныя іспыты…

"Сутыкненне цывілізацый у ліфце на плошчы Віторыа"
Драма рэжысёра Ізота Тоза распавядае пра праблему 
суіснавання ў Італіі прадстаўнікоў розных нацый і культур. 
Падзеі фільма адбываюцца на пляцы Віторыа ў Рыме. У 
ста радаўнім будынку жывуць людзі розных нацыянальнасцяў, 
паходжання і веравызнання. У замкнёнай прасторы адбыва-

Мы вырашылі пашыраць 
супрацоўніцтва і абралі 
для гэтага менавіта 
Гомель і Магілёў. Да 
гэтых рэгіёнаў у нас 
асаблівае стаўленне.

Першы сакратар амбаса-
ды Італіі ў Беларусі 
Уга Боні. 

пра Што кіно

Тыдні 
італьянскага 
кіно ў Гомелі 
і Магілёве
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ецца сапраўднае сутыкненне цывілізацый. Нацыянальныя 
адрозненні нараджаюць напружанне, якое прыводзіць да 
канфліктаў. Нечаканая смерць аднаго з жыхароў дома 
парушае хісткую раўнавагу: любы можа апынуцца забойцам, 
усе вінавацяць адзін аднаго. Адзіны сведка трагедыі – ліфт, 
які пазбаўлены магчымасці размаўляць…

"Пакаленне 1000 еўра"
Меладрама рэжысёра Масіма Вен'е распавядае пра 
праблемы прафесійнага самавызначэння моладзі. 

Галоўны герой стужкі – 30-гадовы Матэа – атрымаў 
бліскучую матэматычную адукацыю, але працуе зусім 
не па спецыяльнасці. Ён здымае кватэру разам з 
Франчэска, сваім лепшым сябрам. Амаль адначасова 
ў жыцці Матэа з'яўляюцца дзве жанчыны: на працы – 
новы намеснік дырэктара Анжаліка, дома – суседка 
Беатрычэ. Абедзве дзяўчыны падабаюцца Матэа, а ён 
падабаецца ім. Але хлопцу даводзіцца выбіраць, што 
яму патрэбна больш: добрая праца ці прызначэнне, 
бялявая Анжаліка ці чарнявая Беатрычэ.

Гуманітарнае супрацоўніцтва 
Беларусі і Італіі пачало 
актыўна развівацца пасля 

чарнобыльскай катастрофы. За 
апошнія 25 гадоў каля 35 000 
беларускіх дзяцей, галоўным 
чынам з Магілёўскай і Гомельскай 
абласцей, што найбольш пацяр
пелі ад катастрофы, з'ездзілі ў 
Італію на аздараў ленне. “Для 
тысяч італьянскіх сем'яў бела
рускія дзеці сталі амаль род
нымі, – дадае Уга Боні. – Дзеці 
вырастаюць, але гэтыя сувязі 
нельга перарываць”.

кіно – мастацтва,  
зразумелае ўсім

Кіно для пачатку супрацоў
ніцтва з беларускімі рэгіёнамі 
абралі адмыслова як самы дэма
кратычны від мастацтва. Па 
мер  каванні Уга Боні, такога кштал
ту праекты дапамогуць бе ларусам 
больш даведацца пра сучасную 
Італію: “Часта першая і адзіная 
асацыяцыя з нашай краінай – гэта 
піцца ды футбол. З дзеячаў культу
ры ўзгадваюць толькі Адрыяна 
Чэлентана ці Марчэла Мастраяні. 
Але гэтыя асобы былі знакавымі 
20 гадоў таму. Сёння Італія 
змянілася. Вельмі хочацца, каб пра 
гэта ведалі і ў Беларусі”.

Прадстаўнікі амбасады прывез лі 
тры стужкі. У Гомелі паказы ад бы
валіся ў гарадскім кінатэатры, у 
Магілёве – у Дзяр жаўным універ
сітэце імя А. Куляшова.

“Гэта вельмі цікавае кіно, яск
равае і разумнае, – лічыць магі
лёўская студэнтка Ірына Ба лейка. – 
Мяне здзівіла, што ма ладыя 
італь янцы, героі фільмаў, думаюць 
і дзейнічаюць вельмі падобна да 
беларусаў. Усе гэтыя хваляванні, 
пошукі свайго прызначэння, страх 
перад будучыняй мне знаёмыя. 

Я ўпэўнена, што пры сустрэчы нам 
будзе пра што паразмаўляць з 
аднагодкамі з Італіі”.

“Мы адмыслова прывезлі 
ў Магілёў тры вельмі розныя 
стужкі, – тлумачыць Уга Боні. – 
Яны адрозныя і жанрава, і тэма
тычна. Але іх яднае зварот да 
маладых, спроба зразумець іх 
праблемы. Падаецца, гэта вельмі 
актуальнае кіно, бо моладзь па 
ўсім свеце хвалююць аднолькавыя 
рэчы. І па рэакцыі гледачоў у 
Мінску і Гомелі было бачна, што 
кіно спадабалася”.

Паглядзець італьянскае кіно ў 
Магілёве прыйшлі вельмі розныя 
людзі: школьнікі, студэнты, людзі 
сталага веку і беларускія валанцё
ры аднаго з італьянскіх дабрачын
ных фондаў. “У дзяцінстве я 
на вед  вала італьянскую сям'ю, – 
распавядае валанцёр фонду 
“Да паможам ім жыць” Дар’я Івань
кова. – Была ў Італіі тры разы і 
вельмі палюбіла гэтую краіну. 
За раз даволі цяжка падтрымліваць 
шчыльныя адносіны з італьянскімі 
сябрамі. Галоўным чынам, мы 
стасуемся праз інтэрнэт. Менавіта 
таму я і стала валанцёрам італь
янскага фонду, які дапамагае 
лю дзям з Беларусі. Адзін з нашых 
праектаў мае назву "Учорашнія 
дзеці – сённяшнія дарослыя". Мы 
шукаем дзяцей, якія калісьці на вед
валі італьянскія сем'і, і арга
нізоўваем іх сустрэчы з гэтымі 
сем'ямі”.

Валанцёры фонду ёсць у 
кожным з рэгіёнаў Беларусі. 
Акрамя дабрачыннасці хлопцы і 
дзяўчаты займаюцца вывучэннем 
італьянскай мовы і культуры. 
“На жаль, у Магілёве італьянскую 
мову вывучаюць не многія, – рас
павядае выкладчыца школы 
замежных моў Надзея Дры

неўская. – Галоўным чынам, гэта 
людзі, якія раней бывалі ў Італіі. 
Але ёсць і тыя, хто зацікавіўся 
краінай ужо ў сталым узросце. 
Хтосьці вывучае мову, каб чытаць 
літаратуру ў арыгінале. Іншыя 
мараць вандраваць і свабодна 
стасавацца, некаторыя плануюць 
з'ехаць у Італію жыць ці вучыцца. 
Натуральна, што без ведання мовы 
гэта немагчыма, італьянцы ў побы
це мала карыстаюць анг лійскую, у 
гэтым сэнсе яны патрыёты”.

Дарэчы, стварэнне ўмоў для 
вывучэння італьянскай мовы – 
яшчэ адна важная нагода для 
супрацоўніцтва з рэгіёнамі. 
У Мінску вывучэнне італьянскай 
мовы адбываецца прынамсі ў двух 
універсітэтах: у Мінскім дзяр
жаўным лінгвістычным універ
сітэце і ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце. У дадатак некалькі 
ліцэяў. Моладзь з Магілёва ці 
Гомеля такой магчымасці пакуль 
не мае.

Але, па словах Уга Боні, тыдні 
кіно – гэта толькі пачатак супра
цоўніцтва з беларускімі рэгіёнамі. 
У бліжэйшых планах – канцэрты 
і выставы. “Культура – важны 
ру  хавік развіцця ўзаема адно
сінаў, – упэўнены сп. Боні. – Яна 
дазваляе адносінам развівацца ў 
абодва бакі. Прынамсі, я ўпэўнены, 
што для італьянцаў Беларусь 
таксама вельмі цікавая краіна. 
Акра мя сувязяў дабрачынных тут 
яшчэ і магутны турыстычны патэн
цыял. Я жыву ў Беларусі ўжо год і 
лічу, што ў вас вельмі прыгожая 
краіна. Вядома, патрэбна развіваць 
адпаведную інфра струк туру, якой 
бракуе. Але гэта праца наперадзе. 
Галоўнае, што ў вас чароўная 
прырода, добрыя людзі, самабыт
ная культура. Пра гэта павінны 
ведаць у Заходняй Еўропе”.  
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доклады трех международных 
экспертов.

Марите Куодите, международ
ный консультант по экологиче
ской маркировке из Литвы, 
рассказала о подходах Европей
ского Союза к маркировке 
гостиниц и кемпингов экологиче
ским знаком «Цветок». Больше 
всего его обладателей среди 
гостиниц в туристической Ита
лии – 356 объектов. Система 
присвоения «экоцветка» строит
ся на проверке кандидата на 
соблюдение нескольких обяза
тельных и дополнительных 
требований в сфере бережного 
отношения к окружающей среде. 
Дополнительные критерии 
оцениваются в баллах, и соиска
тель должен набрать их не менее 
определенного количества. Такая 
система является гибкой, и 
компании могут выбирать для 
себя, на что им делать акцент в 
своей экологической политике – 
на использовании дождевой 
воды для полива сада, на озеле
нении крыш, на экологическом 

образовании своих гостей либо 
на чемто ином. Особое внимание 
уделяется экологическому 
обучению персонала, непосред
ственно контактирующего с 
гостями. «Получение экологиче
ской маркировки – это довольно 
длинный и недешевый путь, – 
призналась в кулуарах конфе
ренции гжа Куодите. – Эксперт 
должен на месте провести 
тщательную проверку, есть 
значительные расходы на обуче
ние за рубежом. Или, например, 
для литовских гостиниц до 
появления и внедрения солнеч
ных батарей было очень сложно 
выполнить обязательное требо
вание по доле энергии, выраба
тываемой из возобновляемых 
источников».

Некоторые европейские 
страны кроме общеевропейской 
маркировки применяют свои 
национальные экостандарты или 
стандарты, согласованные с 
соседями. Примером может 
служить «Северный лебедь», 
которым маркируются продукты 

ПО ЕВРОПЕйСкОМУ 
ОБРАЗцУ

В Беларуси могут появиться первые гостиницы, сертифицированные по 
экологическим стандартам, близким к европейским.

еще один шаг на пути 
создания такого нацио
нального экологического 

стандарта для гостиничного 
бизнеса был сделан 11 июня в 
Минске на обучающем семинаре 
«Экологическая маркировка 
услуг по проживанию и разме
щению в гостиницах и кемпин
гах». Европейский Союз со
вместно с ПРООН поддерживает 
эту инициативу в рамках проек
та «Содействие развитию 
всеобъемлющей структуры 
международного сотрудниче
ства в области охраны окружа
ющей среды в Беларуси».

По итогам предыдущих встреч 
экспертов и подготовительной 
работы был создан проект 
экологических критериев и их 
оценки в отношении жизненного 
цикла товаров и услуг, использу
емых в гостиничном бизнесе. Но 
прежде, чем участники июньско
го семинара приступили к 
обсуждению проекта, им была 
предоставлена возможность 
услышать содержательные 
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–

и услуги дружественных к 
окружающей природе компаний 
из Финляндии, Швеции, Дании, 
Норвегии, а также других стран. 
Больше всего эмоций вызвала 
часть доклада Тормода Лиена, 
международного консультанта по 
экологической маркировке 
«Северный лебедь» из Норвегии, 
когда он рассказывал об успехах 
популяризации экологических 
стандартов в северных странах. 
Также гн Лиен привел убеди
тельные экономические расчеты, 
демонстрирующие выгоды от 
внедрения высоких экологиче
ских стандартов в крупных 
гостиничных сетях Скандинавии.

Светлана Берзина, президент 
Всеукраинской общественной 
организации «Живая планета», 
рассказала о системе экологиче
ской маркировки в Украине, где 
гостиничный бизнес отдан в 
распоряжение негосударствен
ных организаций. Также гжа 
Берзина поделилась опытом 
вхождения контролируемого 
«Живой планетой» экологическо
го знака «Зеленый журавлик» в 
Международную программу 
взаимного признания и доверия 
(GENISIC). Она объединяет 
национальные и международные 
системы, признает их результаты 
и таким образом помогает 
экспортерам продукции и услуг 
легче подтверждать соблюдение 
экологических норм при выходе 
на чужие рынки.

После знакомства участников 
встречи с проектом стандарта 
завязалась оживленная дискус
сия, тон в которой задавала 
Галина Волчуга, заместитель 
министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Гжа 
Волчуга внесла несколько 
замечаний по тексту проекта и 
общим подходам к формирова
нию национальных экологиче
ских критериев для гостиничного 
бизнеса. Координаторы проекта 
обещали поработать над ее 
замечаниями и другими посту
пившими предложениями, а 
также сделать экономические 
расчеты по внедрению экологи
ческих стандартов на примере 
отечественных гостиниц.   

принимая участие в этом 
проекте, мы понимаем, 
что Запад давно и актив

но движется вперед по внедре
нию экологических критериев. 
Мы не должны отставать. 

Проект был запланирован 
так, чтобы разработать экологи
ческие критерии по некоторым 
видам продукции. По каким в 
первую очередь – это мы решали 
на одном из предыдущих семи
наров вместе с производителя
ми. И пришли к выводу, что 
такой продукцией могут быть 
напольные покрытия, изделия из 
древесины, моющие средства. 
Не прошли предложения по 
обоям, лакам и краскам – произ
водители сказали, что для них 
это преждевременно. Но ряд 
других критериев к иным видам 
продукции уже разрабатывается, 
и я думаю, мы выявим те пред
приятия, которые довольнотаки 
близки к требованиям Европей
ского Союза в сфере экологии и 
которым смело можно выходить 
на рынки ЕС. Да и наш потреби
тель начинает предъявлять 
довольно высокие требования к 
товарам и услугам по экологиче
ской составляющей.

Замминистра Галина Волчуга 
предложила рассмотреть вопрос с 
нашими гостиницами в связи с 
тем, что мы активно развиваем 

гостиничный комплекс к чемпио
нату мира по хоккею – 2014. 
Уровень отелей растет. Гостям 
надо показать, что мы выполняем 
достаточно высокие экологиче
ские требования.

– справедливо ли утвержде-
ние, что европейские стандар-
ты являются в вопросе эколо-
гической сертификации и 
маркировки нашими главными 
ориентирами?
– Скажу больше: европейские 
стандарты мы взяли за основу. 
И обсуждение на семинаре 
говорит о том, что мы, возможно, 
немного погорячились, когда 
сразу взяли 100процентную 
европейскую планку. Может быть, 
исходя из наших особенностей,  
какието требования придется 
смягчить – работа над докумен
том продолжается.

– можно рассчитывать, что в 
ближайшее время экологиче-
ский стандарт по экологиче-
ской маркировке гостиниц 
будет принят?
– Мы постараемся. В этом году – 
однозначно. Решим вопросы с 
национальными органами серти
фикации и хотя бы в паре гости
ниц попробуем внедрить экостан
дарты к чемпионату мира по 
хоккею.    

полезные ссылки

www.greenlogic.by – сайт 
проекта ЕС/ПРООН «Содей
ствие развитию всеобъем
лющей структуры междуна

родного сотрудничества в 
области охраны окружаю
щей среды в Беларуси»

www.ecoinv.by – сайт пред
приятия «Экологияинвест»

ВАлерий КурилоВ, 
модератор обучающего 

семинара по экологи-
ческой маркировке 
гостиничных услуг, 

директор госпредпри-
ятия «экологияинвест», 
одним из направлений 
деятельности которого 

является техническое 
нормирование в 

области охраны окру-
жающей среды
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праект

“бЕла дЗвіна – 2”: 
супрацоўніцтва праз межы
у Полацку адбыўся турыстычны форум “трансмежнае супрацоўніцтва – 
аснова развіцця турыстычных памежных регіёнаў “бела дзвіна” і 
балтыйскі азёрны край”.

23 i 24 траўня больш за 
100 спецыялістаў у 

сферы турызму з Літвы, Латвіі і 
Беларусі (прадстаўнікі мясцовых 
уладаў, турыстычных фірм, 
кіраўнікі цэнтраў турыстычнай 
інфармацыі, уладары агра
сядзібаў) упершыню ў гісторыі 
незалежных дзяржаў сабраліся 
ў Полацку. Сустрэча стала 
чарговым этапам праекта “Бела 
Дзвіна – 2“. Узмацненне 
магчымасцяў турыстычнага 
развіцця ў памежным рэгіёне 
Лятгале – Уцяна – Віцебск”, 
рэалізацыя якога пачалася ў 
2012 годзе. Праект разлічаны на 
два гады і фінансуецца 
Еўрапейскім Cаюзам. Месца для 
пасяджэнняў і дыскусій 
прадставіў арганізатар форуму 
Полацкі раённы выканаўчы 
камітэт. Арганізацыйная праца 
вялася сумесна з мінскім Мясцо
вым фондам садзейнічання 

развіццю міжнароднага дыялогу і 
супрацоўніцтва “Інтэракцыя”.

“мы чакаем вас, турысты!”
“Бела Дзвіна” – край басейна 
Дзвіны ў Латвіі, Беларусі і Літве. Па 
словах Таццяны Казачук, кіраўніка 
праекта “Бела Дзвіна – 2”, для 
турыстычнай сферы рэгіёна 
зараз актуальна “развіццё 
інфраструктуры, павышэнне 
кваліфікацыі спецыялістаў у 
галіне турызму і правядзенне 
адукацыйных мерапрыемстваў. 
Тут, у Полацку, мы можам су
стрэцца і абмеркаваць тое, што 
зроблена, а галоўнае – вызна
чыць мэты нашай далейшай 
працы”.

Таццяна Казачук – дырэктар 
Краслаўскага турыстычна
інфармацыйнага цэнтра, Латвія, 
Латгальскі рэгіён планавання. 
Яна прафесійны праектны 
менеджар, чалавек, які шмат 

гадоў працуе ў сферы турызму. 
Як кіраўніку праекта сп. Казачук 
даводзіцца яднаць прастору 
рэгіёна “Бела Дзвіна“ праз сувязі 
і кантакты з калегамі ў суседніх 
краінах. “Мая сям’я, мае карані з 
Беларусі, таму мне вельмі лёгка 
працаваць з беларусамі, – гаво
рыць Таццяна Казачук. – Галоў
нае для нас як для спецыялістаў, 
каб турысты не расчараваліся. 
Мы хочам прапанаваць ім якас
ныя паслугі, добрую інфра
структуру і нашую гасціннасць”.

На адкрыцці турыстычнага 
форуму “Трансмежнае супра
цоўніцтва – аснова развіцця 
турыстычных памежных регіёнаў 
“Бела Дзвіна“ і “Балтыйскі азёрны 
край” прадстаўнікі кожнага 
рэгіёна Латгаліі (Латвія), 
Аўкштайціі (Літва) і Віцебскай 
вобласці (Беларусь) выступілі з 
прэзентацыяй свайго краю. Пра 
турыстычны патэнцыял Віцебскай 
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выбіраЕм марШрут

У межах праекта “Бела 
Дзвіна” распрацавана 
5 трансмежных маршрутаў:

1 “Бела Дзвіна і 
Балтыйскі азёрны край: 

самае цікавае і ўнікальнае”

2 “Бела Дзвіна і 
Балтыйскі азёрны край: 

з сябрамі ў краіну блакітных 
азёраў”

3 “Бела Дзвіна і 
Балтыйскі азёрны край: 

маляўнічы калейдаскоп 
прыродных ландшафтаў”

4 “Бела Дзвіна і 
Балтыйскі азёрны край: 

7Я” – турыстычны маршрут 
для ўсёй сям’і

5 “Бела Дзвіна і 
Балтыйскі азёрны край: 

па рэках і азёрах Беларусі, 
Латвіі і Літвы” – маршруты 
водных падарожжаў

праект “бела Дзвіна – 2”
Бюджэт: 1 789 387 еўра, у тым ліку 
1 610 448,30 еўра –фінансаванне ЕС 
(Еўрапейскі інструмент суседства і 
партнёрства), 178 938,70 еўра – нацы
янальнае фінансаванне.
Працягласць праекта: 2 гады.
Кіруючы партнёр: Латгальскі рэгіён 
планавання (Латвія)

партнёры:
Агенцтва развіцця Латгальскага рэгіёна 
(LV). Адміністрацыя самакіравання 
Анік шчайскага раёна (LT). Утэнскі цэнтр 
турыстычнай інфармацыі (LT). Адмініст
рацыя самакіравання Зарасайскага 
раёна (LT). Полацкі гарадскі выканаўчы 
камітэт (BY). Браслаўскі раённы 
выканаўчы камітэт (BY). Міёрскі раённы 
выканаўчы камітэт (BY). Верхнядзвінскі 
раённы выканаўчы камітэт (BY). 
Расонскі раённы выканаўчы камітэт 
(BY). Мясцовы фонд садзейнічання 
развіццю міжнароднага дыялогу і 
супрацоўніцтва “Інтэракцыя” (BY)
асацыяваныя партнёры:
Камітэт эканомікі Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта і Упраўленне 
фізічнай культуры спорту і турызму 
Віцебскага аблвыканкама

вобласці распавёў Сяргей 
Веранёў, галоўны спе цыяліст 
аддзела турызму Упраўлення 
фізічнай культуры, спорту і 
турызму Віцебскага абл  вы
канкама (www.tourvitebsk.by). 
Па яго словах, унікальнасць 
Віцебскай вобласці ў тым, што яна 
мае межы і з Еўрапейскім Саюзам, 
і з Расійскай Федэрацыяй. Туры
стычнай прывабнасці рэгіёну 
дадаюць шматлікія помнікі 
архітэктуры, месцы, звязаныя 
са славутымі выхадцамі з краю, 
а таксама прыродныя запа
веднікі. Напрыклад, Бярэзін скі 
біясферны запаведнік – ста
рэйшая ахоўная тэрыторыя 
ў Еўропе. Ён быў створаны 
ў 1925 годзе.

Зараз у Віцебскай вобласці 
налічваецца каля 400 агра сядзі
баў, кошт пражывання ў якіх 
вагаецца ад 10 да 150 до ла раў за 
суткі. Установы турызму воблас

ці – гатэльныя комплексы і аграся
дзі бы – ад начасова могуць прыняць 
каля 7 500 турыстаў у суткі.

цікавыя паслуГі
На другі дзень форуму адбыліся 
прэзентацыя трансмежных 
турыстычных праектаў і абмер
каванне магчымасцяў далейшага 
супрацоўніцтва ў галіне турызму. 
Прагучалі цікавыя прапановы. 
Напрыклад, Сяргей Каляда, 
менеджар праекта “Невядомая 
Еўропа” (Гродна), прапанаваў 
стварыць дзіцячую турыстычную 
сцежку, распрацаваць маршруты 
па начным арыентаванні ў 
населеных пунктах, а таксама 
адкрыць на Заходняй Дзвіне 
пешыроварныводны памежны 
пераход.

Таццяна Казачук прапанавала 
асвойваць новыя тэхналогіі – 
у прыватнасці, аўдыяэкскурсіі. 
Таксама, на думку ўдзельнікаў 
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форуму, неабходна ў бліжэйшы 
час удасканаліць сістэму 
класіфікацыі беларускіх аграся
дзібаў, адкрыць навучанне для 
падрыхтоўкі спецыялістаў па 
агратурызме – не толькі для 
моладзі, але і для сталых лю дзей. 
Анастасія Адамовіч з Цэнтра 
падтрымкі прадпрымальніцтва 
Полацка прапанавала стварыць 
на тэрыторыі адной вёскі ком
плекс з трох “нацыянальных” 
дамоў Латвіі, Літвы і Беларусі, дзе 
можна было б пакаштаваць 
нацыянальныя стравы і пазнаё
міцца з помнікамі матэрыяльнай 
культуры. Ігрыда Татарунэ, 
прадстаўніца адміністрацыі 
сама кіравання Зарасайскага раёна 
(Літва), адзначыла, што трэба 
працягваць арыентавацца на 
расійскі рынак, “бо расіяне – 
асноўныя спажыўцы турыстычных 
паслуг рэгіёнаў ”Бела Дзвіна” і 
”Балтыйскі азёрны край”.

аГрасяДзіба –  
Гатэль буДучаГа
Як вядома, беларускае зака
надаўства вельмі спрыяе аграэка
турызму, што абумоўлівае рост 
аграсядзібаў у краіне ў цэлым і ў 
Віцебскай вобласці ў прыватнасці. 
За 2012 год колькасць аграсядзі
баў тут павялічылася амаль у два 
разы, прычым, як адзначылі 

* Праект па развіцці кулінарнай спадчыны Bella Cuisine рэалізуецца ў рамках Праграмы трансмежнага супрацоўніцтва Латвіі, Літвы і Беларусі і 
разлічаны на 18 месяцаў. Мэта – пазнаёміць Беларусь з канцэпцыяй кулінарнай спадчыны, палепшыць якасць прадастаўлення кулінарных паслуг у 
Віцебскай вобласці і Латгальскім рэгiёне (Латвія), садзейнічаць прасоўванню нацыянальнай кухні і гастранамічнага турызму.

Фестывальнае лета  
“Бела Дзвіна – 2”

У межах праекта адбудзецца:
5–6 ліпеня – фестываль VIVA 
BRASLAU, спартыўныя 
спаборніцтвы і конкурс мала-
дых выканаўцаў эстраднай 
песні ў Браславе, Беларусь

27 ліпеня – фестываль у г. 
Анікшчай, Літва

17 жніўня – фестываль 
актыўнага турызму ў г. Ліваны, 
Латвія

ўдзельнікі форуму, большасць з іх 
з’яўляецца ў маланаселеных і 
аддаленых вёсках. Чыстае паве
тра, цішыня, некранутая прыро
да – відавочныя перавагі такога 
месцазнаходжання.

Аграсядзіба “Кентаўр”, што на 
правым беразе Заходняй Дзівны, 
адначасова можа прыняць каля 
30 чалавек. Яе ўладар – былы 
ваенны Мікалай Сярдзюк і яго 
сям’я. Аграсядзібу наведваюць 
турысты як з далёкіх краёў – 
Германіі, Францыі, Фінляндыі, так 
і бліжайшыя суседзі – з Расіі, 
Польшчы, Чэхіі. Дырэктар кажа, 
што знайсці агульную мову 
з гасцямі не складана – абодва 
сыны ведаюць замежныя мовы, 
жонка займаецца гаспадаркай 
і кухняй. Турыстам уладары 
сядзібы прапануюць актыўныя 
віды адпачынку: праходкі на 
катары, рыбалку, паляванне. Усё 
абсталяванне прадастаўляецца 
гасцям аграсядзібы бясплатна. 
У планах Мікалая Сердзюка – на
быць квадрацыклы, узвесці 
прычал і ўпарадкаваць бераг. 
“Мы хочам, каб людзі да нас 
ехалі, таму робім усё дзеля 
найлепшага адпачынку”. Каб 
прапанаваць гасцям лепшыя 
прадукты, Сердзюкі трымаюць 
хатнюю гаспадарку. Прапануецца 
на выбар некалькі варыянтаў 

меню нацыянальнай кухні і 
традыцыйныя стравы суседзяў. 
“Чамусьці расіяне ў асноўным 
замаўляюць блінцы і сырнікі, 
асабліва тыя, хто прыязджае з 
дзецьмі”, – гаворыць Мікалай 
Сярдзюк.

BElla CuIsInE*: 
Гастранамічнае 
паДарожжа
Пакаштаваць традыцыйныя 
стравы – чым не матыў для 
падарожжа? Арганізатары праек
та “Бела Дзвіна – 2” заўважылі 
ў смачнай нацыянальнай ежы 
багаты турыстычны патэнцыял 
і збіраюцца выкарыстаць яго ў 
сваім новым праекце Bella Cuisine. 
Развіццё сеткі кулінарнай спадчы
ны – адна з найбліжэйшых мэтаў 
удзельнікаў і партнёраў праекта 
“Бела Дзвіна – 2”. На форуме 
“Трансмежнае супрацоўніцтва – 
аснова развіцця турыстычных 
памежных регіёнаў “Бела Дзвіна“ 
і “Балтыйскі азёрны край” было 
вырашана абагульніць 
інфармацыю аб установах харча
вання – рэстаранах, вясковых гас
цявых хатах, аграэкасядзібах, якія 
прапануюць нацыянальную 
кухню, і распрацаваць новы 
гастранамічны маршрут. Кулі
нарная спадчына рэгіёна – вялікі і 
не апрацаваны пласт мясцовай 
культуры. У перспектыве плану
ецца, што рэгіён стане сябрам 
Еўрапейскай сеткі кулінарнай 
спадчыны і набудзе сусветную 
“кулінарную” вядомасць. 

Агульная мэта праекта “Бела 
Дзвіна 2” – садзейнічанне развіц
цю турызму ў трансмежным рэгі ёне 
Латвіі, Літвы і Беларусі шляхам 
сумеснага трансмежнага падыходу 
да экспарту турызму праз супра
цоўніцтва паміж спецыял істамі 
турыстычнага сектара. Рэалізацыя 
праекта “Бела Дзвіна – 2” праду
гледжвае і сумесную маркетынга
вую кампанію для рэгіёна Літвы, 
Латвіі і Беларусі. 

Больш пра форум і трансмеж
нае супрацоўніцтва рэгіёнаў “Бела 
Дзві на“ і “Балтыйскі азёрны край“ на 
сайце www.belladvina.com.     
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СУСВЕТ ІНФАРМАцыІ, 
кУЛЬТУРы І ТВОРчАСцІ
у цэнтры ўвагі новага праекта Еўрапейскага Саюза і выканаўчых уладаў рагачоўскага 
раёна – маланаселеныя вёскі гомельскай вобласці.

Для жыхароў аддаленых і 
маланаселеных вёсак 
Гомельскай вобласці 

адкрываюцца новыя перспек
тывы. Каб засвоіць новыя 
тэхналогіі і рэалізаваць свае 
творчыя задумы, не абавязкова 
будзе ехаць у горад. Дзякуючы 
новаму сумеснаму праекту 
Еўрапейскага Саюза і Рагачоў
скага райвыканкама “Стварэн
не эфектыўнай сістэмы куль
турных і інфармацыйных паслуг 
для сельскага насельніцтва 
“Сусвет інфармацыі, культуры і 
творчасці – для ўсіх!” раённыя 
ўлады Рагачова плануюць 
значна ўдасканаліць ажыццяў
ленне сацыяльнай і культурнай 
палітыкі ”на месцах”. 

творчыя ініцыятывы  
ў вЁсцы
24 траўня ў вёсцы Ціхінічы 
Рагачоўскага раёна Гомельскай 
вобласці адбылася прэзентацыя 
новага праекта. Старт атрымаў ся 
вельмі ўрачыстым, з удзелам 
прадстаўнічых дэлегацый з 
Мінс ка, Гомеля і Рагачова. У Ціхі
нічах зараз жывуць каля 1500 ча
лавек, тут дынамічна развіва ецца 
аграпрамысловае таварыства, 
ёсць вялікі спартыў ны комплекс з 
басейнам і саўнай, Цэнтр культу
ры і ад пачынку, добрая дарога. 
Гаспадары арганізавалі экс курсію 
для гасцей па ўстановах аграга
радка, адбыліся выступленні 
танцавальнага і спеўнага 
калектываў.

на першы погляд можа 
падацца, што праект скіра-
ваны на рашэнне выключна 
мясцовых праблемаў і 
выклікаў. аднак не варта 
недаацэньваць яго знач-
насці. Захаванне культурнай 
спадчыны і ўнікальнасці 
мясцовых супольнасцяў 
вызначае развіццё як нацы-
янальнай, так і агульна-
еўрапейскай ідэнтычнасці.
майра мора, Кіраўнік Прадстаўніцтва 
Еўрапейскага Саюза ў беларусі
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Зараз у Рагачоўскім раёне 
каля 200 населеных 
пунктаў, а ўстановаў куль-
туры ўсяго 35. Зразумела, 
што на дадзены момант мы 
не маглі апахіць паўна-
вартаснымі інфарма-
цыйнымі паслугамі ўсе 
населеныя пункты. Але мы 
спадзяёмся, што ў бліжэй-
шы час назва праекта 
“Мір інфармацыі і культуры – 
для ўсіх!” стане больш дзейс-
най, жывой і рэальнай.

ірына Седлер, дырэктар аддзела 
культуры рага чоўскага выканка-
ма. яе праца – сапраўдны 
“рухавік” новага праекта. Сп. Сед-
лер з’яўляецца ініцыятарам 
інфар матызацыі вёсак, каардына-
тарам, генератарам новых ідэй і 
шляхоў да іх рэалізацыі. 

На цырымоніі выступіла сп. Май ра 
Мора, кіраўнік Прад стаў ніц тва 
Еўрапейскага Саюза ў Бела русі. 
Яна звярнула ўвагу на тое, што 
канкрэтнай мэтай нова га праекта 
з’яў ляецца “ўцягванне жыхароў 
аддаленых і маланаселеных 
вёсак, а так сама сацыяльна
ўразлівых групаў насельніцтва ў 
дыялог па фармаванню культур
най і інфарма цыйнай палітыкі ў 
Раг а чоўскім раёне”. Гэта важна, 
“таму што поспех самакіравання 
наўпрост залежыць ад удзелу 
мясцовага насельніцтва ў пра цэсе 
прыняцця рашэнняў”. “Я ўпэў
нена, што жаданне іні цыятараў 
праекта працаваць як з мясцовым 
самакіраваннем, так і з жыхарамі 
будзе судзей нічаць развіццю 
Рагачоўскага раёна”, – адзначыла 
сп. Мора.

Майра Мора ўпершыню 
наведа ла вёску Ціхінічы. “Але 
мне ўжо хочацца прыехаць 
сюды і другі, і трэці раз,” – за
значыла яна.

Сяргей Якаўлеў, старшыня 
Рагачоўскага выканкама, 
падзякаваў Еўрапейскаму Саюзу 
за ўнёсак у развіццё рэгіёна: 
“Гатоўнасць ЕС прадаставіць 
міжнародную тэхнічную дапамо
гу для ажыццяўлення 
ініцыятывы Рагачоўскага аддзе
ла культуры мы расцэньваем як 
глыбокую зацікаўленасць у 
развіцці гуманітарных сувязяў 
розных народаў. Упэўнены, што 
крокі, якія мы робім насустрач 
адзін адному, пашыраць 
супрацоўніцтва, узбагацяць 
светапогляд, прынясуць шмат 
новых і цікавых справаў, 
скіраваных на паляпшэнне 
якасці жыцця сельскага 
насельніцтва”.

У Гомельскай вобласці ўвог у
ле і, у прыватнасці, у 
Рагачоўскім раёне праектнай 
дзей нас ці надаецца шмат увагі. 
Першы міжнародны праект тут 
быў рэалізаваны яшчэ ў 
1991 год зе. Упершыню вы

Бюджэт праекта “Стварэнне эфектыўнай 
сістэмы культурных і інфармацыйных 
паслуг для сельскага насельніцтва “Мір 
інфармацыі, культуры і творчасці – для 
ўсіх!” складае 250 тысяч еўра, пры гэтым 
13% ад агульнай сумы (37 359 еўра) – 
сродкі мясцовых партнёраў.

Асноўныя партнёры – Міжнароднае 
дабрачыннае грамадскае аб’яднанне 
“Дапамога дзецям чарнобыля” і мясцовы 
прафсаюз працаўнікоў культуры. 
Асацыяваныя партнёры: сельскія 
выканаўчыя камітэты.

Тэрмін рэалізацыі – 3 гады.

Агульная мэта праекта – развіццё 
дыялогу мясцовых органаў улады і 
сельскага насельніцтва па пытаннях 
удасканалення сацыякультурнай 
палітыкі, захавання культурнай 
самабытнасці і нацыянальнай 
самасвядомасці.

Канкрэтная мэта праекта – прыцягнуць 
жыхароў аддаленых і маланаселеных 
вёсак, сацыяльна-ўразлівых групаў 
насельніцтва (у тым ліку і пацярпелых ад 
аварыі на чАЭС) да сацыяльнай, культур-
най палітыкі і актуальнай інфармацыйнай 
прасторы ў Рагачоўскім раёне.
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Праект “Стварэнне эфектыўнай сістэмы культурных 
і інфармацыйных паслуг “Мір інфармацыі, культуры 
і творчасці – для ўсіх!” разлічаны на 3 гады. у яго межах 
плануецца: 

1 правядзенне даследвання па праблемах пражывання ў 
аддаленых і маланаселеных вёсках;

1.1 вывучэнне грамадскай думкі і складанне рэкамендацый 
для мясцовых органаў улады па вырашэнні праблем сельскіх 
жыхароў, у тым ліку сацыяльна-ўразлівых груп насельніцтва;
1.2 вывучэнне ступені інфармаванасці сельскіх жыхароў, 
пацярпелых ад аварыі на чарнобыльскай АЭС;

2 рэфармаванне структуры ўстановаў культуры і форм працы з 
сельскімі жыхарамі для стварэння раўнапраўных умоваў для 

ўдзелу ў жыцці мясцовых супольнасцяў для жыхароў аддаленых 
і маланаселеных вёсак, сацыяльна-ўразлівых груп насельніцтва;

2.1 стварэнне перасоўнага клуба на колах “Мір інфармацыі, 
культуры і творчасці – для ўсіх!” для арганізацыі працы ў 
аддаленых і маланаселеных вёсках, дзе няма клубаў і 
бібліятэк;
2.2 увядзенне новых формаў працы з насельніцтвам 
аддаленых і маланаселеных вёсак, з сацыяльна-ўразлівымі 
групамі насельніцтва;
2.3 стварэнне пунктаў інфармавання ў аддаленых і малана-
селеных вёсках, дзе няма клубаў і бібліятэк, для забеспячэн-
ня рэгулярнага ўзаемадзеяння з насельніцтвам;

3 арганізацыя рэгулярнага дыялогу з прадстаўнікамі 
мясцовай улады, запатрабаванымі спецыялістамі па 

праблемах пражывання ў сельскай мясцовасці, у тым ліку 
павышэнне ўзроўня інфармаванасці ў сувязі з аварыяй на 
чарнобыльскай АЭС;

3.1 правядзенне адукацыйных семінараў, круглых сталоў 
для працаўнікоў культуры, грамадскіх лідараў і 
прадстаўнікоў мясцовых органаў улады з мэтай павышэння 
прафесійнай кампетэнтнасці;
3.2 арганізацыя інфармацыйна-камунікацыйных 
мерапрыемстваў па актуальных пытаннях з удзелам 
прадстаўнікоў мясцовай выканаўчай улады, 
запатрабаванымі спецыялістамі ў сацыякультурнай сферы;
3.3 правядзенне акцыі валанцёраў “Дзень клопату” па 
выніках сустрэчы з насельніцтвам для падтрымкі 
сацыяльна-ўразлівых груп насельніцтва;

4 падтрымка мясцовых ініцыятываў, нефармальных 
калектываў і лідараў у справе захавання культурнай і 

нацыянальнай самабытнасці рэгіёна;
4.1 выяўленне і падтрымка малымі грантамі мясцовых 
ініцыятываў, накіраваных на захаванне культурнай 
самабытнасці рэгіёна і ўзмацненне нацыянальнай 
самасвядомасці;
4.2 уцягненне нефармальных калектываў і грамадскіх 
лідараў у сацыякультурнае жыццё мясцовых супольнасцяў.

канаўчым бокам па еўрапейскім 
праекце Гомельскі аблвыканкам 
выступіў у 2010 годзе ў межах 
праекта Еўракамісіі і ПРААН 
“Тэрытарыяльнае развіццё 
рэгіёнаў, пацярпелых ад катастро
фы на ЧАЭС”. У межах праекта 
была рэалізаваная 61 праектная 
ініцыятыва, на якую было выдат
кавана каля 1 мільёна долараў.

У Рагачоўскім раёне жывуць 
больш за 60 тысяч чалавек, з іх 
45% насельніцтва – у сельскай 
мясцовасці, 6716 чалавек (27% 
ад агульнай колькасці насель
ніцтва) – у маланаселеных і 
адда леных вёсках.

У раёне 206 населеных пунк
таў. Толькі ў 35 з іх ёсць установы 
культуры. У 171 населеным 
пункце (83%) няма ні клуба, ні 
бібліятэкі.

Асноўная частка жыхароў 
рэгіёна – сацыяльнаўразлівыя 
катэгорыі насельніцтва: сталыя і 
адзінокія людзі, людзі з абме
жаванымі магчымасцямі, пацярпе
лыя ў выніку радыяцыйнага 
забруджвання. 97 із 206 (45%) 
населеных пунктаў Рагачоўскага 
раёна пацярпелі ад аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС.

вызначыць праблему –  
палова справы
Як вызначыць праблемы? Як 
канкрэтызаваць патрэбы? Аргані
затары праекта вырашылі не 
прыдумваць “свае адказы”, а 
паслухаць жыхароў раёна. Цягам 
першых 12 “праектных” месяцаў 
будзе праведзена даследаванне па 
вывучэнні грамадскай думкі 
Рагачоўскага раёна шляхам анкета
вання. “Мы наведаем вёскі, у тым 
ліку малыя і аддаленыя, запоўнім 
больш за 6 тысяч анкет. Вынікі 
стануць стрыжнем для фармi
равання новай сацыяльнай і 
культурнай палітыкі на тэрыторыі 
раёна”, – тлумачыць Ірына Седлер.

Яшчэ адзін пункт праектнай 
дзейнасці – падтрымка нефар
мальных мясцовых ініцыятываў, 
лідараў і культурных праектаў. 
“Кожны дом культуры, кожны 
сельскі савет можа выступіць са 
сваёй ініцыятывай, – адзначае 
сп. Седлер. – Можна прыдумаць 
брэнд сваёй тэрыторыі, падтры
маць культурныя традыцыі, 
прапанаваць новую экспазіцыю ў 
музеі. Не менш за 30 ініцыятываў 
будуць падтрыманыя і 
прафінансаваныя”.    
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З лёгКай ПадаЧы
“Не адкладайце ўсё на апошні вечар і не выкарыстоўвайце Google Translator”, – перасцерагае Тару 
кернісала і дае 9 парадаў усім, хто хоча напісаць паспяховую праектную прапанову.

24 чэрвеня ў Мінскім 
міжнародным адукацый

ным цэнтры імя Ёханэса Раў 
адбылася інфармацыйная су
стрэча, прысвечаная конкурсу 
праектных прапаноў “Недзяр
жаўныя арганізацыі і мясцовыя 
органы ўлады ў дзейнасці па 
развіцці (NSA&LA)”. Заля цэнтра 
сабрала больш за 100 чалавек – 
прад стаўнікоў дзяржаўных 
структур, недзяр жаўных аргані
зацый і інстыту таў, грамадскіх 
ініцыятыў і ўстаноў з Мінска і 
рэгіёнаў.

Адкрылі сустрэчу спадарыня 
Майра Мора, кіраўнік Прадстаў
ніцтва Еўрапейскага Саюза ў 
Беларусі, і Зміцер Беразоўскі, 
выканаўчы дырэктар Нацыя
нальнага каардынацыйнага 
бюро праграм тэхнічнай 
дапамогі Еўрапейскага Саюза. 

Па пытаннях запаўнення заявак 
і ўдзелу ў конкурсе выступілі 
Вайда Куда б’ене, кіраўнік Аддзе
ла фінансаў і кантрактаў; Гін
тарас Павілайціс, менеджар 
Аддзела фінансаў і кантрактаў; 
і Тару Кернісала, каардынатар 
Аддзела праектаў Прадстаў
ніцтва ЕС у Беларусі.

Выступоўцы з боку 
Прадстаўніцтва імкнуліся зрабіць 
свае прэзентацыі максімальна 
зразумелымі і празрыстымі, 
пакрокава патлумачыць увесь 
працэс падачы заявак, распавесці 
пра патрабаванні да дакументаў і 
ўмовы ўдзелу ў конкурсе. “Падчас 
маёй працы ва ўніверсітэце ў 
Хельсінкі я дапамагала ў афарм
ленні заявак і атрыманні 
фінансавання навукоўцамi, якія 
шукалі “еўрапейскія” сродкі на 

свае праекты, – гаворыць Тару 
Кернісала, каардынатар Аддзела 
праектаў Прадстаўніцтва ЕС у 
Беларусі. – Можна сказаць, што я 
была “па іншы бок стала”. Гэты 
досвед дае мне разуменне тых 
людзей, якія сёння падаюць 
заяўкі і шукаюць сродкі. Я вельмі 
цаню гэтую працу, таму што 
рабіла яе сама шмат разоў”.

Спн. Кернісала працуе ў 
Беларусі з 1 красавіка 2013 года. 
Да таго яна 6 гадоў была 
супрацоўнікам Прадстаўніцтва ЕС 
у Кыргызстане, затым паўтара 
гады працавала ў Прадстаўніцтве 
ЕС у Казахстане, была навуковым 
супрацоўнікам універсітэта ў 
Хельсінкі. “Аўдыторыя сёння была 
вельмі актыўная. Шмат 
удзельнікаў, якія маюць досвед у 
справе падачы заявак, – адзна
чае спн. Кернісала. – Пытанні 
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валянцін Цэхмейстэр, выканаўчы 
дырэктар беларускага рэспублі
канскага саюза турыстычных 
арганізацый 
(www.toursoyuz.by):

досведу самастойнага напісання 
праектаў па еўрапейскіх праграмах у 
нас пакуль няма. праслухаўшы гэты 
вучэбны семінар, я зразумеў, што 
самому, з першай спробы, заяўку 
ніколі не запоўніць. але можна зрабіць 
першы крок – знайсці актуальную 
тэму. для нашай арганізацыі 
гэта развіццё як самакіраванай 
структуры. Значнасць самакіравання 
і сама дастатковасці няўрадавых 
арганізацый зараз павышаецца як 
ў еўропе, так і ў свеце – ім усё болей 
давяраюць.
у нашым саюзе зараз 40 арга-
нізацый-сябраў. для параўнання, 
аб’яднанні турыстычных фірм у 
суседніх краінах больш моцныя і 
шматлікія: у польшчы – каля 400 
аргнізацый-сяброў, літве – 170, 
расіі – больш за 1000. наш саюз 
павінен развівацца, і еўрапейскія 
праекты даюць такую магчымасць. 
у гэтым іх безумоўная прывабнасць.

андрэй Кушчаенка, кансультант 
па аграбізнесу Цэнтра 
сельскага развіцця Століна, 
брэсцкая вобласць
(www.rdcstolin.by):

рэалізацыя аднаго з нашых 
праектаў “мясцовыя органы 
ўлады і сельскія супольнасці. 
партнёрства дзеля развіцця” 
зараз падыходзіць да 
завяршэння. у працяг мы 
плануем новы праект, у межах 
якога думаем распрацаваць 
мясцовыя стратэгіі сельскага 
развіцця – гэта значыць перайсці 
на больш высокі ўзровень 
вырашэння лакальных праблем. 
Заяўнікам, магчыма, выступіць 
столінскі райвыканкам. 
мясцовыя ўлады больш 
устойлівыя ў плане фінансаў, але 
ў іх менш досведу ў праектным 
менеджменце.
ідэя праекта ў тым, каб сумесна 
з райвыканкамам распрацавць 
стратэгіі сельскага развіцця для 
вырашэння лакальных праблем 
згодна прынцыпам сумеснага 
фінансавання: з бюджэту, 
са сродкаў ес і з дапамогай 
рэсурсаў сельскіх супольнасцяў.
мы лічам гэта цікавым 
накірункам, таму што 
на дадзены момант усю 
адказнасць за рэалізацыю такіх 
мерапрыемстваў на сельскай 
тэрыторыі нясуць мясцовыя 
ўлады – яны ўсё плануюць 
і фінансуюць. а насамрэч у 
мясцовага насельніцтва вельмі 
шмат ідэй і нават ёсць грошы, 
каб іх рэалізаваць. але людзі 
думаюць так: “мы не супраць 
прафінансаваць рамонт дарогі, 
але навошта нам укладаць свае 
грошы – хай дзяржава гэта 
робіць”. людзі не разумеюць, 
варта ім самім фінансаваць ці 
варта пачакаць год-два, пакуль 
дарогу адрамантуюць мясцовыя 
ўлады. нават быў такі выпадак: 
сабралі грошы на дарогу, а калі 
рашэнне гэту дарогу пабудаваць 
было прынята на ўзроўні раёна, 
людзі сказалі “дзякуй” і раздалі 
сабраныя сродкі.

таццяна Касцюкова, экалагічны 
актывіст міжнароднага грамадска-
га аб’яднання “экапраект” (www.
ecoproject.by):

наша арганізацыя была створана 
для вырашэння экалагічных 
праблем. у арганізацыі зараз 
8 дактароў навук і 10 кандыдатаў 
навук. “экапраект” – гэта аб’яднанне 
навукоўцаў. я думаю, што падобныя 
інфармацыйныя сустрэчы трэба 
праводзіць загадзя, каб было больш 
часу задаць пытанне і падрыхтаваць 
заяўку. Заўсёды ёсць “падводныя 
камяні”, якія выяўляюцца ўжо 
ў працэсе падачы. а часу з імі 
справіцца застаецца вельмі мала.

былі змястоўнымі і канструк
тыўнымі”.

праінФармаваны – 
значыць узброены
Разабрацца ў тэрмінах, умовах і 
асаблівасцях падачы заявак – 
справа нялёгкая. Крыўдна, калі 
зза нейкай недакладнасці 
альбо тэхнічнай памылкі заяўка, 
над якой працавала ўся 
арганізацыя, будзе адхіленая. 
Каб гэтага не адбылося, Тару 
Кернісала дае 9 парадаў тым, 
хто плануе падаваць заяўкі.

Дакументы конкурсу апублі
каваны 10 чэрвеня 2013 года, 
дадатковая інфармацыя даступ
ная на сайце Прадстаўніцтва ЕС 
у Беларусі: http://eeas.europa.
eu/delegations/belarus/
index_be.htm
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1 уважліва чытаць указанні (Guidlines) 
аб’яўленага конкурсу, асабліва звярнуць 

увагу на прыярытэты прапановы. “Якую б 
добрую заяўку вы ні мелі, калі яна не супадае 
з нашымі патрабаваннямі, яна не будзе 
разгледжаная”.

2 Выкарыстоўваць правільныя і 
актуальныя формы і шаблоны 

(Templates). “У гэтым пункце я бы асабліва 
хацела папярэдзіць заяўнікаў, якія падавалі 
заяўкі раней. часта людзі думаюць, што 
дастаткова ўсяго толькі “скапіраваць-уставіць” 
папярэднюю заяўку. Гэта памылка: мы 
мяняем нашыя ўзоры прыкладна адзін раз 
на год, старыя формы і дакументы выходзяць 
з ужытку. калі заяўка будзе пададзена ў 
неактуальнай форме, яна будзе пазбаўлена 
права ўдзельнічаць у конкурсе. Мы не будзем 
разглядаць яе для будучага фінансавання”.

3 Зрабіць добры аналіз партнёраў, 
удзельнікаў праекта (stakeholder 

analysis), каб прадэманстраваць сваю 
інфармаванасць, запэўніць у сумеснай 
паспяховай дзейнасці і пазбегнуць “працы ў 
нахліст” – то бок фінансавання аднолькавай 
дзейнасці з розных крыніц. “Даведайцеся, ці 
не вядзе ўжо нехта іншы дзейнасць, падобную 
да вашага праекта. Напрыклад, калі нехта 
працуе ў галіне правоў дзіцяці на поўдні краіны, 
вы можаце прадставіць такі ж від дзейнасці 
на поўначы. Гэта спосаб, якім мы можам 
пабольшыць эфектыўнасць працы і пазбегнуць 
рызыкі “падвойнага фінансавання”. калі ваша 
заяўка адлюстроўвае вашу інфармаванасць 
пра падобныя бягучыя праекты, гэта надае 
дакументу вагу. Донары звычайна камунікуюць 
паміж сабой, і ім трэба пераканацца, што сродкі 
не ідуць на адно і тое ж”.

4 Выкарыстоўвайць ключавыя словы 
(key words). ключавыя словы звычайна 

змешчаныя ва ўказаннях і апісанні праекта, 
напрыклад: “living standards”, “social services” 
ды інш. Адзначце іх і выкарыстоўвайце ў вашай 
заяўцы. “Гэта дэманструе веданне справы з 
вашага боку і вельмі спрашчае нашую працу. 
часам заяўнікі выкарыстоўваюць тэрміны, якія 
маюць аднолькавае значэнне з ключавымі 
словамі, але перакладаюцца па-іншаму. 
Гэта праблема ўзнікае, калі заяўка пішацца 
па-руску, а затым нехта перакладае яе на 
англійскую мову, не валодаючы “праектным 
слоўнікам”. У гэтым выпадку мы не маем 
пэўнасці, ці сапраўды гэта “нашая тэма”. 
Пераканайцеся, што вашая заяўка змяшчае 
дакладныя ключавыя словы з нашых указанняў 
і апісання праекта”.

5 уключыць у бюджэт непрадбачаныя 
выдаткі (Contingencies). Звычайна 

гэта прыкладна 7% ад агульнай сумы і 
адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі ў 
памеры 5% ад агульнай сумы. “Нягледзячы на 
тое, што гэты пункт павялічвае бюджэт на 12%, 
для нас ён – вельмі пазітыўная акалічнасць. 
Яна робіць ваш бюджэт рэалістычным і 
больш гнуткім. Мы ніколі не ведаем, што 
можа здарыцца, і гэта сродкі на вырашэнне 
непрадбачаных складанасцяў кшталту паломкі 
капіравальнай машыны перад сустрэчай”.

6 Англійская мова (English). “Нас заўсёды 
вельмі крытыкуюць за тое, што мы 

патрабуем запаўняць заяўкі на англійскай 
мове. Але трэба мець на ўвазе, што ўсе нашыя 
дакументы ў любы момант павінны быць 
даступнымі для аўдытараў. Гэта немагчыма 
зрабіць, калі дакументы будуць падавацца 
на рускай ці на беларускай мовах. Я хачу 

адзначыць, што не патрабуецца веданне 
англійскай мовы ў “оксфардскім варыянце” 
ці на ўзроўні яе носьбітаў. калі мова простая 
і зразумелая – гэтага дастаткова. Аднак, 
калі ласка, не выкарыстоўвайце Google 
Translator! Бо гэта машына, хоць яна ўвесь час і 
ўдасканальваецца”.

7 Забіць PADOR (Potential Applicant 
Data Online Registration) рэгістрацыю. 

Зарэгістравацца можна тут – http://ec.europa.
eu/europeaid/work/onlineservices/pador.

“Як толькі вы вырашылі, што будзеце падаваць 
заяўку, зрабіце як мінімум пачатковую 
рэгістрацыю. Вы атрымаеце даведачны нумар, 
які павінны быць пазначаны ў вашай заяўцы. 
Уся рэгістрацыя займае каля 2 гадзін. каб 
атрымаць даведачны нумар, дастаткова 30 
хвілінаў. Зрабіце гэта як мага раней!”

8 Падрыхтаваць заяўку своечасова 
(Deadline). “Заяўкі, якія прыходзяць нават 

на 5 хвілін пазней вызначанага тэрміну, не 
разглядаюцца. Вашыя некалькі тыдняў працы 
могуць згубіцца. Мы маем столькі гісторыяў 
пра тое, “як заяўнік не паспеў даслаць заяўку 
своечасова”… Але правілы ёсць правілы. Я 
заўсёды рэкамендую, каб заяўку рыхтавалі 
як мінімум дзве асобы: адмысловец у тэме і 
чалавек “збоку”. Гэта трэба дзеля таго, каб 
спрасціць мову заяўкі і зрабіць яе зразумелай 
для  неспецыяліста”.

9 Калі нешта не зразумела – пытайцеся! 
Пытанні можна дасылаць на BELARUS-

C&F@eeas.europe.eu альбо выкарыстаць службу 
FAQ на сайце http://ec.europa.eu/europeaid/
work/index_en.htm за 21 дзень да сканчэння 
тэрміну прыёму заявак.

Поспехаў!      
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ФОРУМ ПО ХиМичЕСкОй 
БЕЗОПАСНОСТи
В Минске завершился белорусско-чешский Форум по химической безопасности, организованный 
учреждением «центр экологических решений» (Беларусь) и общественной организацией 
«Арника» (чехия).

Форум проводился с целью 
повышения квалифика
ции специалистов, 

ра бо тающих в сфере управления 
химическими веществами и 
смежных областях, а также для 
информирования заинтересован
ной общественности. Основными 
направлениями работы Форума 
стали управление новыми стой
кими органическими загрязните
лями, ртутное загрязнение и 
химикаты в товарах потребления. 
В мероприятии приняли участие 
представители государственных 
ведомств, научноисследователь
ских институтов, общественных 
организаций Беларуси и Чехии, 
Представительства Европейской 
Комиссии и т.д.

В Беларуси сегодня много 
внимания уделяется диоксинам, 
пестицидам, «старым» стойким 
органическим загрязнителям 
(СОЗ), а вот новые СОЗ, попав
шие в Стокгольмскую конвенцию 

в 2009–2011 годах, пока не в 
приоритете. На международном 
уровне запущен процесс разра
ботки международного соглаше
ния по ртути, подписание кото
рого планируется в Японии 
через несколько месяцев. Бело
русские экологи заинтересованы 
в том, чтобы наша страна стала 
стороной данного документа. 

Проблема регулирования хими
ческих веществ в товарах потре
бления – детских игрушках, 
одежде, строительных материа
лах, мебели, продуктовой упа
ковке – становится все более 
актуальной в условиях постоян
но растущего количества хими
ческих веществ, которые сегодня 
используются в процессе произ
водства. Однако из более чем 
40 тысяч химических веществ 
досконально изучено воздей
ствие на окружающую среду и 
здоровье человека не более 
полутысячи. При этом нет дан
ных о суммарном воздействии 
химикатов.

На Форуме были также озвуче
ны результаты исследований 
донных отложений и рыбы на 
содержание ртути и других загряз
нителей, которые проводились в 
различных городах Беларуси (в 
Минске, Могилеве, Витебске, 
Светлогорске и др.).    

Форум содействует развитию химической 
безопасности и повышению участия 
общественности в принятии решений в 
области химической безопасности как 
неотъемлемой части осуществления 
Стратегического подхода к международ-
ному регулированию химических веществ 
(СПМРХВ) в Республике Беларусь. 
Мероприятие проводилось в рамках 
партнерского проекта «Укрепление 
участия общественности в принятии 
решений, касающихся окружающей 
среды и осуществления СПМРХВ в 
Беларуси», финансируемого Европейским 
Союзом и софинансируемого чешским 
агентством развития и Министерством 
иностранных дел чешской Республики в 
рамках программы оказания помощи 
зарубежному развитию чешской Респу-
блики. Проект выполняется учреждением 
«центр экологических решений» и 
чешской организацией «Арника».

мы выбрали именно эти темы, 
потому что они сегодня 
приоритетны на международ-
ном уровне – у нас есть воз-
можность познакомиться с 
европейским опытом. К тому 
же мы хотим обобщить дан-
ные о том, что происходит в 
Беларуси и как эти темы 
отражены в национальных 
программах действий.
Евгений лобанов, директор Центра 
экологических решений
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НАМ ЗАСТАЛАСЯ 
СПАДчыНА
16 чэрвеня ў Адэоне Герода Атычнага ў Афінах былі названы 30 лаўрэатаў прэміі 
Еўрапейскага Саюза ў галіне культурнай спадчыны (Europa Nostra Awards) у 
чатырох намінацыях: захаванне культурнай спадчыны, навуковыя даследаванні, 
асобныя персоны ці арганізацыі, адукацыя, навучанне і павышэнне 
дасведчанасці. У ліку лаўрэатаў апынуліся працы з Эстоніі, Германіі, Грэцыі, 
Вугоршчыны, Італіі, Нідэрландаў, Партугаліі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, 
Польшча, Францыі, Ірландыі і Латвіі.
Сем пераможцаў атрымалі Гран-пры за выдатныя дасягненні ў сферы культур-
най спадчыны і грашовую прэмію ў памеры 10 тысяч еўра. Сярод іх ангары 
гідрасамалётаў музейнага комплексу “Леннусадам” (Эстонія), замак Строберы 
Хіл у Вялікабрытаніі, рэстаўрацыя мануфактуры Вілеманс Зепенс-Брэйверы 
(Бельгія), Рымскі тэатр у Медэліне (Іспанія), а таксама прадстаўнікі асацыяцыі “За 
прасоўванне мастацтва і культуры ва Усходняй Германіі”, камітэта па захаванні 
помнікаў Акропаля (Афіны) і аўтары праекта “Выратаванне Азулеа” (Партугалія).

Foundation Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS),
Lisbon, PORTUGALRoman Theatre of Medellin, SPAIN

ESMA (Committee for the Conservation  
of the Acropolis Monuments), Athens, GREECE

Restoration of the Exceptional Machines 
of WielemansCeuppens Brewery, 
Brussels, Belgium

Italian Places I love, Milan, ITALY
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Прэмія заснаваная ў 2002 годзе 
Еўрапейскім Саюзам сумесна з 

агульнаеўрапейскай федэрацыяй 
асацыяцый Europa Nostra, створанай 
50 гадоў таму с мэтай папулярызацыі 

і аховы культурнай спадчыны і 
прыроднага наваколля Еўропы.

Tallinn Seaplane Harbour, ESTONIA

Peenemünde Power Station, Usedom, GERMANY

Foundation Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS),
Lisbon, PORTUGAL

Fondation du Patrimoine, Paris, FRANCE

Strawberry Hill, Twickenham, 
UNITED KINGDOM

Sos Azulejo Project, Loures, PORTUGAL

Association for the Promotion of Art and Culture in the 
Eastern Part of Germany (VKF), Berlin, GERMANY



дарэчы
пытанне павышэння бяспекі 
выкарыстання інтэрнэту дзецьмі 
абмеркавалі Віцэпрэзідэнт 
Еўрапейскай Камісіі Нііле Кроэс і 
кіраўнікі кампанійлідараў у сферы 
высокіх тэхналогій і СМІ. “Дзеці 
маюць патрэбу ў якасным змесце, а 
таксама ў навыках бяспечнага 
карыстання інтэрнэтам. Бацькам 
патрэбна дапамога. Нам неабходна 
аб'яднаць намаганні, каб дасягнуць 
станоўчага выніку”, – адзначыла 
Нііле Кроэс.

3,5 мільярда еўра выдаткуе 
Еўрапейскі Саюз у 2014–2020 гадах 
на паляпшэнне сітуацыі з харчаван
нем у шэрагу самых бедных краін 
свету. “Мне падаецца неспасціжным 
тое, што ў эру тэхнічнага прагрэсу 
870 мільёнаў людзей да гэтага часу 
галадаюць, а ад недаядання штогод 
гіне больш за 3 мільёны дзяцей“, – 
адзначыў Еўрапейски камісар па 

развіцці Андрыс Піебалг”. 
З заяўленых трох з паловай 
мільярдаў 400 мільёнаў будуць 
накіраваны на падтрыманне спецы
яльных праграм харчавання ў 
сферы аховы здароўя. Астатнія 
сродкі пойдуць на тое, каб павысіць 
эфектыўнасць сельскагаспадарчых, 
адукацыйных, водаахоўных і сацы
яльных праграм у барацьбе з 
недастатковым харчаваннем.

750 мільёнаў еўра выдаткуе 
Еўрапейскі Саюз на рэалізацыю 
пілотнага праекта, накіраванага 
на паляпшэнне камунікацыі 
Еўрапейскіх інстытутаў з людзьмі, 
што маюць парушэнні слыху. 
Ініцыятары праекта адзначаюць, 
што недахоп сурдаперакладчыкаў 
стварае няроўныя ўмовы для 
ўдзелу грамадзян ЕС у грамадскім 
і палітычным жыцці. У 
прыватнасці, яны не могуць 

звярнуцца да еўрапейскіх і нацыя
нальных палітыкаў так жа лёгка, 
як іх суграмадзяне, якія не маюць 
такіх парушэнняў слыху. “Кожны 
грамадзянін ЕС мае права на 
ўдзел у дэмакратычнам жыцці 
Саюза, – адзначыла Віцэпрэзідэнт 
Еўрапейскай Камісіі Вів'ен Рэ
дынг. – Аднак некаторыя грамад
зяне сустракаюць пэўныя пераш
коды, спрабуючы скарыстацца 
гэтым правам. Мова – гэта 
галоўны інструмент камунікацыі 
і сродак выказвання думак і 
пачуццяў. І мова жэстаў – гэта 
першая і родная мова для многіх 
глухіх людзей, а таксама другая 
мова для іх родных  і сяброў. Такім 
чынам, інстытуты і палітыкі 
павінны зрабіць усё магчымае для 
таго, каб прасоўваць выкарыстан
не мовы жэстаў і прапаноўваць 
простыя рашэнні для людзей 
з парушэннем слыху”.
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