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НовиЙ КоНКУрс проЕКТУ Єс ТЕМпУс сприЯТиМЕ рЕФорМУваННЮ 
УКраЇНсЬКоЇ освіТи
21 грудня представники провідних українських вНз взяли участь 
у Національному інформаційному дні програми Темпус, що від-
бувся у Київському національному університеті ім.Т.Шевченка. 
вони ознайомилися з умовами участі в програмі Єс Темпус IV, 
спрямованій на модернізацію вищої освіти та створення зони 
співробітництва серед країн-сусідів Єс. 

Учасники отримали вичерпну інформацію щодо нового V конкурсу 
зая вок в рамках програми Темпус IV та нововведень - модифікованих 
Національних пріоритетів, електронної аплікаційної форми, партнер-
ства, видів фінансованої діяльності тощо. 

Присутні взяли участь в обговоренні програми Темпус IV та були по-
інформовані про новини інших освітніх програм ЄС - Еразмус Мундус 
та Жан Моне. 

Керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Ендрю Расбаш розповів про страте-
гії розвитку ЄС, плани розширення європейських освітніх програм та перспективи участі у них України. 

Національний інформаційний день програми Темпус організований Національним офісом Темпус в Україні та універ-
ситетом ім. Т. Шевченка у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні й національним міністерством освіти та нау-
ки. Він завершив програму Інформаційних днів Темпус в Україні – 2011, у якій взяли участь понад 300 представників 
86 державних і приватних вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ НАН України, Національної акаде-
мії педагогічних наук України, громадських організацій, студенти, аспіранти тощо. 

Кінцева дата подачі заявок в рамках п’ятого конкурсу – 23 лютого 2012 року. 

Контактна особа – Жанна Таланова, tempus@ilid.org.ua, http://tempus.org.ua/

EUBAM сприЯЄ розвиТКУ аНаЛіТиЧНоГо Та УправЛіНсЬКоГо  
поТЕНціаЛУ парТНЕрсЬКиХ віДоМсТв
21 грудня в одесі заступник голови EUBAM славомір піхор від 
імені Місії Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
передав колегам із прикордонних служб Молдови та України 
програмне забезпечення та портативні комп’ютери. 

Аналітичне програмне забезпечення SmartDraw для прикордонних і 
митних відомств Молдови та України допоможе відділам аналізу ризи-
ків вдосконалити процес відстеження даних і поліпшити якість аналізу 
й оцінки ситуації із безпекою на кордоні.

Тридцять портативних комп’ютерів з відповідним програмним забез-
печенням, будуть використані слухачами міжнародного курсу для на-
чальників прикордонних підрозділів, який проведе ЕUBAM з метою 
розвитку управлінських навичок у менеджерів середньої ланки.

Контактна особа - Марина решетняк, press@eubam.org, http://www.eubam.org/
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КриМсЬКі посаДовці сКЛаЛи іспиТи з УправЛіННЯ проЕКТНиМ циКЛоМ 
20 грудня у сімферополі представники кримських районних та 
міських адміністрацій, міністерств та комітетів склали іспити зі 
стратегічного планування, оптимізації роботи відомств, засто-
сування стратегічних інструментів стимулювання економічного 
зростання та управління проектним циклом. 

Кримські посадовці прослухали навчальний курс з питань місцевого та 
регіонального розвитку, організований спільним проектом ЄС/ПРООН 
«Підтримка Агенції регіонального розвитку АРК». Навчання у форматі 
дводенних модулів провела міжнародний експерт з регіонального роз-
витку Ане Сіндік (Хорватія), яка також підготувала питання для іспитів. 

За оцінками слухачів, коло проблем, що розглядалися в рамках курсу, 
було надзвичайно широким, вони отримали чимало нової інформації 
й сформували практичне розуміння аспектів місцевого та регіонально-
го розвитку. Як зазначила голова економічного відділу Джанкойської райдержадміністрації Людмила Солярова, ґрун-
товна підготовка під час курсу дозволила успішно скласти іспити і є запорукою подальших успіхів.  

Контактна особа – Ельнара Керімова, elnara@undp.crimea.ua, http://www.ard.crimea.ua/

проЕКТ Єс сприЯЄ розроБці рЕГіоНаЛЬНоЇ іННоваціЙНоЇ сТраТЕГіЇ КриМУ 
16 грудня у сімферополі відбулася зустріч робочої групи 
підготовки стратегії інноваційного розвитку Криму, організована 
агенцією регіонального розвитку автономної республіки Крим. 

Модератором дискусії виступили міжнародний експерт з інноваційно-
го розвитку Вольфганг Веддеркопф і директор департаменту аналітики 
та стратегічного планування Агенції регіонального розвитку Мустафа 
Саїт-Аметов. Учасники обговорили проведення «технологічного ауди-
ту» підприємств з метою оцінки їхніх потреб в інноваціях. 

Зазначалося, що головне завдання на цьому етапі – сформувати мак-
симально збалансовану вибірку, враховуючи пріоритети Стратегії со-
ціально-економічного розвитку Криму до 2020 року. 

Тому перелік підприємств, на яких буде проведено аудит, складено на 
основі чітких критеріїв: галузева приналежність, технологічна орієнта-
ція, масштаб виробництва. 

Під час обговорення пропозицій, члени робочої групи вирішили також включити до запропонованого списку підприєм-
ства переробної промисловості, виробників сільськогосподарської продукції та будівельні компанії. 

Контактна особа – Ельнара Керімова, elnara@undp.crimea.ua, http://www.ard.crimea.ua/
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завЕрШЕНо НаЙМасШТаБНіШиЙ У сХіДНіЙ Європі ҐЕНДЕрНиЙ проЕКТ 
проведено 2500 тренінгів, у яких взяли участь 50 тисяч україн-
ських робітників та службовців, видано 18 посібників, відкрито 
три освітніх центри та п’ять спеціалізованих кафедр в універси-
тетах, створено ґендерну карти України – це лише короткий під-
сумок трьохрічної роботи проекту Єс/прооН «програма рівних 
можливостей та прав жінок в Україні». Його результати обгово-
рено на заключній конференції, яка відбулася у Києві 16 грудня. 

Проект стартував у вересні 2008 року і мав на меті надання підтримки 
українському урядові та громадянському суспільству у запровадженні 
механізмів ґендерної рівності.

За три роки відбулися певні зміни на краще, однак, як визнали допо-
відачі, за такий період неможливо повністю змінити ставлення суспіль-
ства, а тим більше – влади, до ґендерної проблематики.

«Зміна ментальності – завжди завдання не з легких, - зазначила координатор проекту Лариса Кобилянська. - Суспіль-
ство підготовлене, громадську думку сформовано, люди очікують на ці зміни. Але все залежить від політичної волі 
відповідних органів державної влади, які можуть приймати реальні рішення». Керівник відділу економічної співпраці, 
регіонального та соціального розвитку Представництва ЄС в Україні Хосе Роман Леон Лора розповів про низку законо-
давчих ініціатив, розроблених експертами проекту у співпраці з українськими спеціалістами. Зокрема, їх покладено в 
основу законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків», який на разі проходить обговорення у профільному парламентському комітеті. Загалом 
же планується внести зміни до 11 законодавчих актів. Хосе Роман Леон Лора наголосив на необхідності ефективної 
реалізації існуючих інструментів і продовженні наполегливої роботи у цій царині. 

По завершенні проекту впровадження його розробок продовжить Міністерство соціальної політики України. Так, де-
партамент сімейної політики Міністерства планує розвиток в Україні інституту радників з ґендерних питань та форму-
вання регіональних експертних рад, які займатимуться зверненнями громадян щодо порушень ґендерних прав.

Контактна особа – Микола Ябченко, mykola.yabchenko@undp.org.ua, http://gender.undp.org.ua

НовиЙ проЕКТ Єс ТвіНіНГ сприЯТиМЕ зросТаННЮ Довіри споЖиваЧів
акредитація є однією із ключових сфер співробітництва між 
Україною та Єс у контексті майбутньої Угоди про асоціацію 
і створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі.  

14 грудня у Києві новий проект Twinning «Подальше посилення діяль-
ності Національної агенції з акредитації України (НААУ) згідно євро-
пейської практики» презентували Голова Представництва ЄС в Україні 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра та посли Великобританії – Лі Тернер й Ні-
меччини - Ганс-Юрґен Гаймзьот. Досвід саме цих країн Європейського 
Союзу покладено в основу програми діяльності проекту, що, як очіку-
ється, сприятиме розширенню українського експорту до ЄС.

Українські підприємці та бізнесмени отримають можливість тестувати, 
сертифікувати та інспектувати товари і послуги власного виробництва, 
призначені для експорту у країни ЄС, що становитиме суттєву перевагу 
для української економіки. Це забезпечить належну якість товарів та послуг, зміцнить національну економіку та дозво-
лить зменшити фінансові збитки внаслідок відхилення країнами Євросоюзу українського експорту. У довготерміновій 
перспективі проект сприятиме зростанню споживацької довіри. 

Базуючись на досвіді тривалого співробітництва, проект охоплюватиме також нові важливі сфери економіки: системи 
управління, сертифікація продуктів, нагляд та контроль калібрування. 

Бюджет проекту, який триватиме 47 місяців, становить €1,5 млн. 

Контактні особи: віталій Богаєвський, bohaievsky@naau.org.ua,  
Надія Бичовська buchovska_n@mail.ru
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БоЯрсЬКиЙ МЕТроЛоГіЧНиЙ цЕНТр: КраЩиЙ МіЖНароДНиЙ ДосвіД  
ДЛЯ розвиТКУ НаФТоГазовоЇ ГаЛУзі УКраЇНи
12 грудня 2011 року у Києві відбулася підсумкова конференція фінан-
сованого Єс проекту «Техніко-економічне обґрунтування розширення 
послуг Боярського метрологічного центру на сферу метрології нафти, 
нафтопродуктів та зрідженого газу, моніторингу витоків, оптимізації 
та контролю за транзитними потоками вуглеводнів та забезпечення 
навчальної інфраструктури». Його впроваджено в рамках програ-
ми INOGATE. Бюджет проекту, що тривав від липня 2009 року, склав 
€1,439,335. 

У заході взяли участь партнери проекту, посадовці Представництва ЄС 
в Україні, Міністерства енергетики та вугільної промисловості (бенефіціар 
проекту), НАК «Нафтогаз України», Боярського метрологічного Центру, між-
народні та українські експерти. В рамках проекту проведено дослідження 
потенціалу Боярського метрологічного Центру щодо калібрування приладів обліку нафти, нафтопродуктів й зріджено-
го газу та надано допомогу в організації Міжнародного тренінгового центру метрології газу та нафти. Також вивчалися 
можливості оптимізації і контролю транзитних потоків вуглеводнів й моніторингу витоків газу.

В результаті реалізації проекту сформовано умови для позиціонування Боярського метрологічного Центру як сучасної 
конкурентоспроможної міжнародної організації, що надає комплекс послуг в галузі метрології нафти та газу. На разі 
його географія поширюється на Україну, Білорусь, Молдову, інші країни СНД та сусідні держави ЄС (Угорщина, Польща, 
Румунія та Словаччина), а серед потенційних замовників нових послуг - видобувні, транспортні, переробні та розпо-
дільчі компанії нафтогазової галузі. 

Більше інформації: aat@tebodin.ua

проЕКТ Єс з рЕГіоНаЛЬНоГо розвиТКУ піДБив піДсУМКи ДіЯЛЬНосТі
8 грудня у Києві проект Єс «підтримка сталого регіонального розвитку 
в Україні» підбив підсумки діяльності. У завершальному заході взяли 
участь співробітники центральних та регіональних органів виконавчої 
влади та самоврядування, відповідальні за розробку й реалізацію 
державної регіональної політики, представники НУо, дослідницьких 
інститутів, міжнародного співтовариства, експерти. 

Протягом останніх 3,5 років проект був ключовою ініціативою технічної до-
помоги ЄС з регіонального розвитку, в рамках якого команда тісно співпра-
цювала з українськими інституціями, відповідальними за прийняття рішень. 
В результаті представлено повноцінну модель управління державною регіо-
нальною політикою в Україні, що базується на кращому міжнародному досвіді, 
та покроковий план реалізації цієї реформи. Запропонована модель охоплює 
усі аспекти проблеми, включаючи структури, необхідні для належного та ефективного управління регіональним розвит-
ком в Україні.

Уряд України підтвердив зацікавленість у наближенні регіональної політики України до європейських стандартів. На 
разі у процесі розробки знаходиться низка важливих документів, зокрема, зміни до Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2015 року. Згодом на розгляд українських парламентарів планується представити до-
кументи щодо Державного фонду регіонального розвитку.

Контактна особа – олена реутова, +38 063 995 05 94, ler@ssrd.org.ua, http://www.ssrd.org.ua/
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 аНоНси поДіЙ 

14-16 ЛЮТоГо, КиЇв, ГоТЕЛЬ ХрЕЩаТиК
відкриття II фази проекту Єс TRACECA з цивільної авіації та семінар. 

Контактна особа – олеся Татарнікова, + 38 044 279 01 34/ 279 64 72, traceca-aviation@ukr.net

7-9 ЛЮТоГо, ШаТНЕ-МаЛаБрі, ФраНціЯ
ознайомчий візит співробітників Державної інспекції з ядерного регулювання України з метою вивчення 
досвіду контролювання ядерних відходів і тари - в рамках програми TAIEX. 

Детальніше: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-15 ЛЮТоГо, ЛЬвів
Європейський досвід ліквідації сказу у тварин: семінар для спеціалістів Державного комітету ветеринарної 
медицини України та ДНДі лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – в рамках 
програми TAIEX.

Детальніше: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: сергій замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


