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ПРО БЮЛЕТЕНЬ, ЯКИЙ ВИ БАЧИТЕ ПЕРЕД СОБОЮ 
 
Дорогі друзі,  
 

Україна є ключовим партнером Євросоюзу в рамках Європейської політики сусідства (ЄПC). Чинний План
дій в межах ЄПС спрямовано на підтримку великомасштабної програми реформ, що здійснюються в
Україні. План формує погоджений сторонами політичний та економічний порядок денний, який, у свою
чергу, є основою для фінансового та технічного співробітництва Європейського Співтовариства з Україною. 
Починаючи з 2007 року, Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП) став основним засобом
співпраці з Україною. Він сприяє політичному діалогові та пропонує більш зосереджений, секторний підхід,
ніж його попередник – програма TАСІС. В рамках фінансування ЄІСП Україна отримає 142 мільйони євро
для виконання Річної програми дій 2007, включаючи 22 мільйони євро від Фонду врядування. Це на 42
мільйони євро більше, ніж Україна отримала 2006 року в рамках програми ТАСІС (100 мільйонів євро). 
Мета цього нового електронного бюлетеню – інформувати вас про політику та пріоритети Європейського
Союзу щодо його тісної співпраці з Україною. Бюлетень також розповість про нові програми ЄС у
підтримку реформ в Україні, зокрема, про програми Twinning, TAIEX та надання бюджетної підтримки. І,
нарешті, бюлетень пропонуватиме інформацію про численні проекти, що наразі реалізуються в Україні.
Сподіваюся, що це видання збагатить ваші знання та стимулюватиме інтерес до співпраці з ЄС, спрямованої
на реалізацію нашої спільної мети – наближення України до Європейського Союзу. 
 
З повагою, 
 

Ієн Боуг 
Голова Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі 

ПРОЕКТ ЄВРОСОЮЗУ “ЗМІЦНЕННЯ МЕРЕЖІ ЄВРОКЛУБІВ В УКРАЇНІ” 
РОЗПОЧАВСЯ ЗІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СЕМІНАРУ 

 

 
 

Проект „Посилення мережі Євроклубів в Україні”, що діє за підтримки Євросоюзу, розпочався зі
всеукраїнського семінару для 25 учасників з 19 областей. Семінар відбувся у м. Славському 15-17
лютого. 
Євроклуби в Україні було засновано в 1995 році за моделлю подібних організацій, діючих в Європі та Росії.
Українські Євроклуби об’єднують насамперед дітей та молодь. Їхньою головною метою є інформування та
просвіта молодих людей щодо діяльності Євросоюзу та відносин між Євросоюзом і Україною; допомога
молоді у встановленні добрих взаємовідносин з європейськими молодіжними організаціями, підтримка
українських прагнень до інтеграції з Євросоюзом. Євроклуби в числі інших неурядових організацій є
багаторічними партнерами Представництва Єврокомісії в інформуванні громадськості про різноманітні
аспекти взаємовідносин та співпраці Європейського Союзу з Україною.  
Цьогорічний проект Асоціації "Нова доба" спрямований на посилення діяльності мережі Євроклубів. З цією
метою буде організовано серію семінарів та тренінгів для представників Євроклубів. Також буде створено
електронну базу даних мережі Євроклубів в Україні, планується видання низки публікацій про їхню
діяльність та про зростання ролі Євроклубів у місцевих громадах. 



ПРЕСА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ВИВЧИЛА ПЕРЕБІГ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ 
ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИЗМУ В ОБЛАСТІ 

 
18 лютого цього року 12 івано-франківських 
журналістів ознайомилися з роботою проекту ЄС 
"Створення транскордонної мережі розвитку та 
просування туризму між Івано-Франківською 
областю України і повітом Марамуреш Румунії". 
20-місячний проект фінансується в Івано-
Франківську в рамках Програми сусідства Україна 
– Румунія. Його реалізує Туристична Асоціація 
Івано-Франківщини в партнерстві з Івано-
Франківською обласною державною адміні-
страцією, Карпатським природним національним 
парком та Асоціацією «ЕкоЛоджік» (Румунія). 
Проект діє з липня 2007 року.  

Будівництво Екотуристичного візит-центру  
Проект спрямовано на створення сприятливих умов для розвитку транскордонного туризму між 
прикордонними територіями Івано-Франківської області України та сусіднім румунським регіоном 
Марамуреш.  

за проектом (м.Яремча) 

Діяльність в рамках проекту зосереджуватиметься 
на таких завданнях:  

- розвиток ініціатив та співпраці з румунськими партнерами шляхом проведення навчальних турів,
співпраця у спільних заходах щодо просування туристичних продуктів. 

- покращення якості та асортименту послуг шляхом створення нових туристичних продуктів
(Екотуристичний візит-центр, віртуальний туристичний центр, туристичні інформаційні кіоски,
спільні пакети туристичних послуг).  

- створення системи туристичної промоції для прикордонних  територій Румунії та України:
вивчення потенційних ринків для транскордонного туризму.  

- вивчення можливостей та започаткування діалогу щодо відкриття пішого переходу на ділянці
українсько-румунського кордону між Івано-Франківською областю та повітом Марамуреш.  

В прес-конференції взяли участь: Роман Комарницький – керівник проекту, та Дірк Шюбель –керівник
відділу політики, преси та інформації Представництва Європейської Комісії в Україніта Білорусі.
Журналісти отримали можливість наочно переконатися у важливості результатів Проекту для покращення
економічної та соціальної ситуації в цьому туристичному регіоні України.  

 
27 ЛЮТОГО В ІНСТИТУТІ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ШЕВЧЕНКА 
ПРЕЗЕНТОВАНО РЕДАКЦІЮ НОВИН, ПРОФІНАНСОВАНУ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 
Нова редакція новин і сучасне трансляційне обладнання з’явилося в 
інституті завдяки проектові ЄС "Розвиток медіа-навичок". Основне 
завдання проекту – наближення навчальної програми з підготовки 
журналістів в українських вищих навчальних закладах до стандартів 
ЄС, зокрема – до вимог Болонської декларації. Серед обладнання, 
переданого Інститутові журналістики, а також Ужгородському і Тав-
рійському університетам – професійні відеокамери з аксесуарами, 
комп’ютери, обладнання для аудіо та відео монтажу, мікрофони, освіт-
лювальні прилади, батареї тощо на загальну суму понад 250 тис. євро.  

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом 
та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 

Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net

Першим інформаційним продуктом нової телередакції Інституту 
журналістики стало інтерв’ю з головою Представництва Єврокомісії в 
Україні та Білорусі, послом Іеном Боугом. 


