
Eўрабюлетэнь  за хвiлiну The EuroBulletin at a Glance
Акцент на регионы
В рамках проекта «Поддержка регионального и местного развития в 
Беларуси», который финансируется Европейским Союзом, с 28 сентября 
по 4 октября белорусские специалисты посетят Голландию и Бельгию, 
чтобы оценить опыт этих стран в области регионального развития, 
обсудить увиденное, а затем выбрать то, что сегодня лучше всего 
подходит для Беларуси.

Прырода важная для ўсіх
Сетка валанцёраў–захавальнікаў каштоўных прыродных тэрыторый 
будзе створаная ў Беларусі грамадскiм аб’яднаннем “Ахова ахова 
птушак Бацькаўшчыны” ў межах новага праекта “Прырода значная 
для ўсіх. Умацаванне аховы навакольнага асяроддзя праз развіццё 
мясцовага лідэрства і ўдзел мясцовых супольнасцяў у працэсе 
прыняцця рашэнняў на мясцовым узроўні, які ажыццяўляецца пры 
фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза.
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Хороший совет - начало успеха
При финансовой поддержке Европейского Союза и Европейского 
банка реконструкции и развития в Беларуси продолжает работать 
Группа поддержки малого бизнеса, которая оказывает услуги 
бизнес-консультирования белорусским предприятиям. На данный 
момент в процессе реализации находится более 85 проектов и не 
менее 15 проектов планируется начать до конца года.

Што нам кажа гісторыя?
У межах праекта "Папулярызацыя цэнтраў вуснай гісторыі на 
памежных тэрыторыях Латвіі і Беларусі”, што ажыццяўляецца пры 
падтрымцы Еўрапейскага Саюза, адкрываецца віртуальны музей 
вуснай гісторыі памежжа Латвіі і Беларусі. Гэта першы такi рэсурс, 
створаны навукоўцамі пры ўдзеле вышэйшых навучальных устаноў 
Латвіі і Беларусі.

Падрабязнасці / Details       This project is funded by the European Union

Focus on the Regions 
On September 28 - October 4 representatives of Belarus' regions will 
visit the Netherlands and Belgium to learn about regional development 
and apply some of the expertise back at home.  The study visit is 
part of an EU-funded project titled "Support to Regional and Local 
Development in Belarus".  

Nature is Important to Everyone
A network of volunteer  forprotecting valuable natural habitats, 
will be established in Belarus by APB-BirdLife Belarus in the 
framework of a new EU-funded project "Nature is Important 
to Everyone. Fostering Environmental Protection through the 
Development of Local Leadership and Engagement of Local 
Communities in Decision-Making at the Local Level".

Good Advice as the Beginning of Success
Funded by the European Union and the European Bank for 
Reconstruction and Development, Small Business Support Team 
continues to provide business advice to enterprises in Belarus. There 
are over 85 projects being implemented, and at least 15 projects are 
expected to be launched by the end of the year.

What Does History Say?
An online oral history museum is to be established as part  of an 
EU-funded project titled "Popularization of Oral History Centres in  the 
Border Areas of Latvia and Belarus
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Визит состоится в рамках проекта меж-
дународной технической помощи 
«Поддержка регионального и местного 

развития в Беларуси». Проект финансируется 
Европейским Союзом.

«Поездка в Бельгию и Голландию даст 
возможность белорусским специалистам 
оценить опыт этих стран в области регио-
нального развития, обсудить увиденное, а 
затем выбрать то, что сегодня лучше всего 
подходит для Беларуси»,– отмечает руково-
дитель проекта «Поддержка регионального 
и местного развития в Беларуси» Питер 
Корсби.

Образовательные поездки – только часть 
проектной деятельности. Эксперты и кон-
сультанты проведут анализ ситуации системы 
регионального развития в Беларуси и пред-
ложат рекомендации для улучшения работы, 
посодействуют в разработке планов регио-
нального развития, проведут образователь-
ные мероприятия и помогут с реализацией 
нескольких пилотных проектов для областей 
Беларуси.

За год работы (с осени 2013 г.) командой 
проекта «Поддержка регионального и мест-
ного развития в Беларуси» было организова-
но более 20 образовательных семинаров с 

Проект 
«Поддержка регионального  

и местного развития  
в Беларуси».

‣ Цели ПроектА: анализ системы 
регионального развития Беларуси и 
выработка рекомендаций для ее 
улучшения; совместная разработка 
стратегии развития региона; поддерж-
ка 1–2 пилотных проектов для каждого 
региона.

‣ ПАртнеры: Министерство экономики 
Беларуси, Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства 
экономики Беларуси, Мингорисполком, 
а также исполнительные комитеты 
шести областей.

‣ Бюджет: 8 миллионов евро.

‣ Срок реАлизАЦии: 35 месяцев  
(до августа 2016 г.).

Акцент нА регионы
С 28 сентября по 4 октября 28 специалистов мини-
стерства экономики и министерства финансов, а 
также научно-исследовательского института ми-
нистерства экономики Беларуси и сотрудники ис-
полнительных комитетов всех белорусских обла-
стей посетят с ознакомительным визитом Бельгию 

и Голландию.
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СейчАС в БелАруСи рАзрАБАтывАетСя 
нАционАльнАя СтрАтегия уСтойчивого 
СоциАльно-экономичеСкого рАзвития 
СтрАны нА Период до 2030 г. но еСть 
оПределенный ПроБел в рАзрАБотке 
СтрАтегий рАзвития нА уровне регио-
нов. вАжно, чтоБы оБлАСти тАкже 
учАСтвовАли в ПроцеССе регионАльного 
рАзвития. для этого можно иСПользо-
вАть зАконодАтельные СредСтвА, А 
тАкже ПривлекАть оБщеСтвенноСть.
Питер корсби

участием ведущих европейских экспер-
тов как в Минске, так и в регионах. В 
частности, 15 апреля 2014 г. в Минске 
с лекцией на тему «Координация 
регионального развития» выступил 
эксперт из Великобритании Ричард 
Крофтс. В семинарах приняли участие 
сотрудники Министерства экономики 
Беларуси, представители академиче-
ских кругов, общественных организа-
ций, органов власти разных уровней и 
организаций-партнеров проекта.

«Сейчас в Беларуси разрабатывает-
ся национальная стратегия устойчиво-
го социально-экономического развития 
страны на период до 2030 г. Но есть 
определенный пробел в разработке 

стратегий развития на уровне регио-
нов, – считает Питер Корсби. – Важно, 
чтобы области также участвовали в 
процессе регионального развития. Для 
этого можно использовать законода-
тельные средства, а также привлекать 
общественность».

Ключевое понятие в реализации 
проекта – устойчивое региональное 
развитие в трех направлениях: эконо-
мике, социальной сфере и экологии. 
«Не должно быть большого разрыва в 
уровне жизни людей в областях и 
регионах. И всегда нужно помнить, что 
у нас ограниченные экологические 
ресурсы», – комментирует Питер 
Корсби.  
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8 ліпеня грамадскае аб’яднанне 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
пачало ажыццяўленне новага 

праекта «Прырода важная для ўсіх. 
Умацаванне аховы навакольнага 
асяроддзя праз развіццё мясцовага 
лідэрства і ўдзел мясцовых супольнас-
цяў у працэсе прыняцця рашэнняў на 
мясцовым узроўні».

Мэтавая аўдыторыя праекта – гэта 
мясцовыя супольнасці і ўлады, супра-
цоўнікі лясгасаў, землекарыстальнікі, 
турысты, журналісты i супрацоўнікі 
прыродаахоўных арганізацый. Спецы-
ялісты «Аховы птушак Бацькаўшчыны» 
прапануюць стварыць з прадстаўнікоў 
гэтых груп сетку захавальнікаў прыро-
ды і такім чынам далучыць неабыяка-
вых людзей да справы аховы і ўстойлі-

вага кіравання прыроднымі 
тэрыторыямі.

Уладзімір Малашэвіч, дырэктар 
«Аховы птушак Бацькаўшчыны»:
«Ёсць шмат неабыякавых да наваколь-
нага асяроддзя людзей. Але даволі 
часта ў іх не хапае магчымасцяў  і 
ведаў, каб рэалізаваць свае памкненні 
па захаваннi прыроды. У межах нашага 
новага праекта мы пазнаёмім мясцовых 
лідэраў і актывістаў з механізмамі, якія 
яны змогуць выкарыстаць для аховы 
прыродных тэрыторый. Стаць Заха-
вальнікам можа кожны, хто мае ак-
тыўную грамадзянскую пазіцыю. Мы 
ўяўляем Захавальніка як неабыякавага 
чалавека, які прымае актыўны ўдзел у 
ахове прыроды побач са сваім домам». 

АктыўнАя дзейнАСЦь зАХАвАльнікАў 
Прыроды ПАСПрыяе:
• наладжванню сістэматызаванай маніторынгавай 
працы; 
• абмену досведам (як паміж экспертамі і захаваль-
нікамі, так і паміж захавальнікамі з розных рэгіёнаў 
Беларусі); 
• развіццю ўжо існуючых сетак (напрыклад, сеткі 
захавальнікаў балота Ельня, Міёрскага раёна Віцебскай 
вобласцi);
• выяўленню пагроз для біяразнастайнасці;
• пашырэнню інфармацыі пра прыродаахоўныя мера-
прыемствы і ўдзелу ў іх большай колькасці людзей.

ПрАект фінАнСуеЦЦА ў межАХ  
ПрАгрАмы NSA&LA.
Бюджэт: 230 000 еўра.  
Тэрмін рэалізацыі:  24 месяцы 
Больш інфармацыі на  
www.ptushki.org

Канцэпцыя працы захавальнікаў прыроды 
была распрацаваная сусветнай арганізацыяй 
BirdLifeInternational і паспяхова рэалізуецца ў 
многіх краінах свету. У бліжэйшыя гады, 
дзякуючы падтрымцы новага праекта з боку 
Еўрапейскага Саюза, гэта сусветная практыка 
пашырыцца ў Беларусі і ахопіць новыя рэгіёны 
і тэрыторыі. 

ПрыродА вАжнАя для ўСіх
Сетка валанцёраў-захавальнікаў каштоўных прыродных тэрыторый будзе 
створаная ў Беларусі ў межах новага праекта Еўрапейскага Саюза.

геАгрАфія ПрАектА 
ўключаЕ 10 ТэрыТорый  
асаБліВай зНачНасці, сярод якіх:

• Гронава, Магілёўская вобласць: 
тэрыторыя проймы ракі сож разам з 
зонай, закранутай радыяцыйным 
забруджваннем, важная для такіх 
птушак, як дубальт і сіваграк.
• каз’янскія балоты, Віцебская вобласць: 
важныя для захавання арла-вужаеда, 
арла-маркута і скапы.
• Пройма ракі сож, Гомельская воблас-
ць: тэрыторыя, на якой затрымліваецца 
больш за 20 000 пералётных качак і каля 
30 000 баталёнаў.
• Пройма ракі лясная, Брэсцкая воблас-
ць: тэрыторыя, дзе гняздзяцца вялікі 
грыцук і драч.
• Балота спораўскае, Брэсцкая воблас-
ць: месца, дзе гняздзіцца вяртлявая 
чаротаўка, што знаходзiцца пад пагро-
зай знiкнення.
Плануецца, што праект таксама ахопiць: 
• Налібоцкую пушчу, Мінская і Гродзен-
ская вобласці;
• сярэднюю Прыпяць, Брэсцкая і 
Гомельская вобласці; 
• Балота Ельня, Віцебская вобласць;
• Балота званец, Брэсцкая вобласць;
• Выганашчанскія балоты, Брэсцкая 
вобласць.
У межах праекта больш за 1000 жыхароў 
запаведных мясцін будуць праінфарма-
ваны пра важнасць тэрыторый, на якіх 
яны жывуць, каля 250 чалавек атрымаю-
ць спецыяльныя веды, а 15 найбольш 
актыўных удзельнікаў праекта пройдуць 
інтэнсіўны курс навучання.
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При финансовой поддержке 
Европейского Союза и Европей-
ского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) в Беларуси продолжа-
ет работать Группа поддержки малого 
бизнеса, которая оказывает услуги 
бизнес-консультирования белорусским 
предприятиям.

За это время с заявками на получе-
ние грантовой поддержки обратилось 
около 200 компаний. Только в 2014 г. 
за бизнес-консультациями в Группу 
поддержки малого бизнеса  обратилось 
уже более 50 предприятий. На данный 
момент в реализации находится более 

85 проектов и не менее 15 проектов 
планируется начать до конца 2014 
года. По словам сотрудников Группы 
поддержки малого бизнеса, наиболее 
востребованным является консультиро-
вание в сфере маркетинга, по созда-
нию стратегии развития, разработке 
веб-сайтов, автоматизации бизнес-про-
цессов и подготовке к сертификации 
(ISO 9001, 27001).

«Типичный портрет нашего клиен-
та – это успешная частная белорус-
ская компания с численностью персо-
нала от 10 до 250 человек, 
работающая на рынке не менее двух 

лет, – говорит Денис Шаврук, и. о. 
национального менеджера Группы 
поддержки малого бизнеса ЕБРР в 
Беларуси. – Мы приглашаем пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
обращаться за грантами для облегче-
ния доступа к консультационным 
услугам, представленным на белорус-
ском рынке консультаций».

Участие в программе приводит к 
конкретным результатам. К примеру, 
белорусский семейный бизнес по 
производству нижнего белья и трико-
тажа Mark Formelle благодаря биз-
нес-консультированию в рамках 

работы Группы поддержки малого 
бизнеса на 30 % увеличил узнавае-
мость своего бренда, что значительно 
увеличило продажи и позволило 
открыть 9 новых магазинов.

Для участия в Программе биз-
нес-консультаций достаточно отпра-
вить запрос на получение анкеты 
участника по адресу: 
knowhowbelarus@ebrd.com. 

Более подробно о работе Группы 
поддержки малого бизнеса смотрите 
здесь www.ebrd.com/russian/pages/
workingwithus/sbs/where/belarus.
shtml   

хороший Совет –  
нАчАло уСПехА
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«Унікальнасць нашага віртуаль-
нага музея ў тым, што гэта 
першы падобны рэсурс, створаны 
навукоўцамі пры ўдзеле вышэй-
шых навучальных устаноў Латвіі і 
Беларусі, –адзначае каардынатар 
праекта з беларускага боку, 
загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі, археалогіі і спецыяль-
ных гістарычных дысцыплін 

Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
Сяргей Піваварчык. – Вусная 
гісторыя дазваляе вывучыць 
факты і абставіны, незафіксава-
ныя афіцыйнымі і дакументаль-
нымі крыніцамі, больш даведац-
ца пра паўсядзённае жыццё 
нашых продкаў, а гэта, ў сваю 
чаргу, значна пашырае магчы-

масці для рэканструкцыі гіста-
рычных працэсаў».
Тэхналагічным забеспячэннем 
працы займаюцца латышскія 
партнёры праекта – Даўгаўпіл-
скі ўніверсітэт і Цэнтр пра-
соўвання інавацый і развіцця. 
«Частку нашых інтэрв’ю з 
латышскай і беларускай моў мы 
перакладаем на англiйскую. 

Таксама сайт музея будзе мець 
англамоўную версію», – гаво-
рыць Сяргей Піваварчык.

На думку стваральнікаў 
віртуальнага музея вуснай 
гісторыі, яго праца будзе 
карыснай для сацыёлагаў, 
гісторыкаў, філолагаў, прад-
стаўнікоў органаў мясцовай 
улады, а таксама для выклад-

у межАх ПрАектА 
«ПАПулярызАцыя 
цэнтрАў вуСнАй 

гіСторыі нА ПАмежных 
тэрыторыях лАтвіі і 

БелАруСі», які 
АжыццяўляеццА Пры 
ПАдтрымцы еўрАПей-
СкАгА САюзА, Адкры-
вАеццА  музей вуСнАй 

гіСторыі ПАмежжА 
лАтвіі і БелАруСі.

ПрА што  
кАжА гіСторыя?
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чыкаў, якія змогуць выкарыстоў-
ваць матэрыялы з музея ў сваёй 
прафесійнай дзейнасці.

Падчас працы ў межах праек-
та (з 2013 г.) даследчыкі і вы-
кладчыкі разам са студэнтамі 
вырашылі шмат навуковых задач, 
сярод якіх даследаванне паха-
ванняў у памежным рэгіёне 
«Беларусь – Латвія», публікацыя 
вынікаў гэтага даследавання, 
выпрацоўка мер па захаваннi і 
выкарыстаннi гісторыка-культур-
ных аб’ектаў на тэрыторыі памеж-
жа ў мэтах развіцця памежнага 
турызму. Здзейсненая ў межах 
праекта праца паспрыяла развіц-
цю супрацоўніцтва паміж наву-
чальнымі ўстановамі Беларусі і 
Латвіі.   

ПрАект: «Папулярызацыя 
цэнтраў вуснай гісторыі на 
памежных тэрыторыях латвіі і 
Беларусі» - частка праграмы 
памежнага супрацоўніцтва 
«латвія – літва – Беларусь 
2007 – 2013», што ажыццяўляец-
ца праз  Еўрапейскі інструмент 
суседства і партнёрства (ENPI).

ПАртнёры: даўгаўпілскі 
ўніверсітэт (латвія), Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя янкі 
купалы, цэнтр прасоўвання 
інавацый і развіцця (латвія).

Агульны Бюджэт: 
168 800 еўра (71 900 еўра 
атрымае Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя янкі купалы; 
уласны ўнёсак універсітэта 
складае 7 900 еўра).

тэрмін рэАлIзАЦыI:  
15 месяцаў.

нА дАдзены момАнт гродзенСкі 
дзяржАўны ўніверСітэт імя янкі куПАлы 
ўдзельнічАе ў Ажыццяўленні двАдцАці 
АднАго ПрАектА ПрА фінАнСАвАй 
ПАдтрымцы еўрАПейСкАгА САюзА, у тым 
ліку ПрАгрАм АкАдэмічных АБменАў, 
ПрАектАў ПАмежнАгА СуПрАцоўніцтвА і 
ПрАектАў TEMPUS.
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