Передвиборчі проекти, що фінансуються ЄС
Передвиборчі проекти

Представництво ЄС в Україні – оновлена інформація з вересня 2015
1. Назва проекту: Міжнародна місія спостереження за місцевими виборами в
Україні, фінансована Інструмент для забезпечення стабільності та миру (IcSP)
Отримувач гранту: Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ENEMO;
Міжнародне товариство за справедливі вибори та демократію (ISFED)
Бюджет: очікуваний внесок ЄС: € 1 млн.
Тривалість: до 6 місяців
Опис: ENEMO розпочне місію за участю короткострокових та довгострокових міжнародних
спостерігачів для забезпечення міжнародної присутності та співпрацюючи з Бюро демократичних
інститутів та прав людини та місцевими спостерігачами.
Подібна місія спостерігачів, фінансована IcSP успішно працювала у 2014 році під час президентських
та парламентських виборів.

2. Назва проекту: "Підтримка спостерігачів на виборах в Україні"
Отримувач гранту: ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ)
Бюджет: внесок ЄС складає € 1,5 млн.
Тривалість: 2 роки (квітень 2014 – березень 2016)
Опис: € 1,5 млн. внеску у Фонд розвитку ОБСЄ/БДІПЛ дозволив забезпечити роботу додаткової
кількості короткострокових спостерігачів від країн-членів ЄС та країн-кандидатів на президентських та
парламентських виборах минулого року, та на місцевих виборах 2015 року.

3. Назва проекту: "Європейські практики та стандарти для українських виборів"
Отримувач гранту: Всеукраїнська неурядова організація "Громадянська мережа ОПОРА" спільно з
European Partnership for Democracy (Європейське партнерство за демократію)
Бюджет: загальна сума - € 264 000; внесок ЄС - € 243 000
Тривалість: 2 роки (січень 2014 – грудень 2015);
Загальна мета: зробити внесок до законодавчої бази для місцевих та національних виборчих
кампаній та провести перевірку її дієвості під час громадської кампанії за спостереження за виборами
у 2015 році
Конкретні цілі:
- поправки до закону України "Про місцеві вибори" згідно з рекомендаціями, виробленими
європейськими та українськими експертами;
- спостереження за процесом приведення виборчого законодавства до стандартів відповідно до
рекомендацій, викладених в заключній доповіді ОБСЄ/БДІПЛ про парламентські вибори в Україні
2012;
- залучити громадськість до кампанії спостереження за парламентськими, президентськими та
місцевими виборами у 2014-2015 рр. розробивши інтерактивний тренувальний курс та створивши
онлайн-мапу порушень на виборах.

4. Назва проекту: "Громадський моніторинг виборчого процесу як засіб
підвищення свідомості виборців та забезпечення вільних та чесних виборів"
Отримувач гранту: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва (DIF)
Бюджет: загальна сума - € 330 000; внесок ЄС - € 205 000

Тривалість: 22 місяці (січень 2014 – жовтень 2015)
Загальна мета: підвищити роль громадянського суспільства в зміцненні впливу громадян на виборчий
процес в Україні
Конкретні цілі:
- окреслити план дій для парламентських, президентських та місцевих виборів сформулювавши 10
найважливіших проблем на основі опитувань громадської думки;
- організувати та підтримувати відкриту та всеохоплюючу дискусію щодо проблем, спільних для усіх
регіонів України та розвитути її в подальшому у всеосяжний порядок денний щодо виборів;
- надати суспільству об'єктивну та неупереджену інформацію щодо проходження виборчої процесу;
- забезпечувати громадські організації та мозкові центри результатами опитувань громадської
думки, необхідними для їх діяльності.

5. Назва проекту: "Розбудова громадянської платформи для розвитку
демократії та прав виборців у країнах Східного партнерства" (Молдова, Грузія,
Україна, Арменія, Азербайджан, Білорусь, Польща, Німеччина)
Отримувач гранту: Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE), під управлінням European
Exchange
Бюджет: загальна сума - € 722,619; внесок ЄС - € 541,964
Тривалість: 28 місяців (грудень 2013 – квітень 2016)
Загальна мета: зміцнити здатність громадянського суспільства до забезпечення вільних та чесних
виборів у країнах Східного партнерства
Конкретні цілі на місцевих виборах 2015 в Україні:
- розгорнути експертну місію для підтримки Громадянської мережі ОПОРА та Комітету виборців
України (у питаннях виборів на Сході України, застосування нового виборчого законодавства,
можливих фальсифікацій на виборах тощо);
- започаткувати платформу для спілкування та комунікації між спостерігачами на виборах та
експертами;
- підтримати міжкордонну співпрацю в сфері вільних та чесних виборів через місії експертів з виборів
та інформаційних кампаній в підтримку ініціатив;
- зміцнити комунікацію з виборчого процесу в регіоні та пропагувати більшу підтримку
демократичного процесу в країнах Східного партнерства.

