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ЄвропЕЙсЬКиЙ соЮз Та КриМ сприЯЮТЬ піДвиЩЕННЮ іНвЕсТиціЙНоЇ  
Та ТУрисТиЧНоЇ приваБЛивосТі півосТрова
28-30 травня 2012 року делегація послів країн Єс на чолі з Головою 
представництва Європейського союзу в Україні  Жозе Мануелом пінту 
Тейшейрою відвідала автономну республіку Крим. під час візиту відбулася 
презентація двох нових проектів, фінансованих Єс: «залучення прямих 
іноземних інвестицій до севастополя» й «Диверсифікація та підтримка 
туристичного сектору Криму».

Виступаючи перед присутніми, Посол Тейшейра зазначив:«Природна краса та стра-
тегічне положення Криму на узбережжі Чорного моря визначають його великий ту-
ристичний, потенціал, створюють чудові умови для бізнесу.  Ми сподіваємося, що 
за підтримки ЄС мешканці Криму у повній мірі скористаються цими перевагами».

В рамках проекту ЄС, який триватиме два роки, у Севастополі буде створено 
Агенцію з управління інвестиціями, визначено «Успішні історії інвестицій» та вжи-
то кроки задля формування іміджу Севастополя як міста, привабливого для ведення бізнесу. На ці цілі Євросоюз скерує € 1,9 млн.  

Метою проекту «Диверсифікація та підтримка туристичного сектору Криму» є вдосконалення системи державного управління у 
сфері туризму та суміжних сферах економіки, стимулювання галузевої конкуренції, формування сталого механізму  розвитку ку-
рортів. Це дозволить посилити туристичний потенціал, підвищити якість і рівень диверсифікації туристичних продуктів та сервісу й 
сприятиме соціально-економічному розвитку Криму в цілому. 

Бюджет проекту, який триватиме три роки, складає € 5 млн. 

Більше інформації: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ 

заКЛЮЧНа КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ CIUDAD  
зі зБЕрЕЖЕННЯ МісЬКоЇ спаДЩиНи 
28-29 травня  у київському Будинку архітектора відбулася заключна конфе-
ренція фінансованого Єс проекту «RKM – збережімо міську спадщину». про-
ект впроваджувався під патронажем муніципалітету риму за підтримки місь-
ких адміністрацій Києва й Москви та за сприяння університету «Ла сапієнца».

Протягом двох років в рамках проекту проведено численні семінари, екскурсії, 
лекції, до організації яких було залучено університети, фонди, асоціації, гро-
мадські організації, громадськість, а також місцеві адміністрації. У таких спосіб 
проект RKM поширював знання про історію, цінність і значення авангардної та 
конструктивістської архітектурної спадщини Києва і Москви.

Для забезпечення успішної реалізації проекту в Москві та Києві було створено 
міжнародні мережеві лабораторії, які мали на меті допомогти зацікавленим сто-
ронам у розробці маркетингових інструментів і стратегії популяризації  культурної 
спадщини кожного міста. До розробки програм збереження й реставрації об’єктів культурної спадщини, а також розвитку он-лайн 
бази даних авангардної архітектури в обох містах залучалися експерти, інвестори та інші профільні спеціалісти. 

Більше інформації: http://www.saveurbanheritage.eu/

поЛіТиЧНі Та ЮриДиЧНі КоНсУЛЬТаціЇ роБЛЯТЬ УКраЇНУ БЛиЖЧоЮ До Єс
Європейський союз постійно надає допомогу українським органам влади в реалізації Угоди про партнерство та 
співробітництво, плану дій Європейського сусідства, а також щодо використання практичних інструментів, які їх замінять 
відповідно до майбутньої Угоди про асоціацію.

Створений у 2009 році й фінансований ЄС Центр українсько-європейських політичних та юридичних консультацій V етапу (UEPLAC-V) 
спрямував € 2,5 млн на допомогу Координаційному бюро з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Секретаріату 
Кабінету Міністрів задля посилення потенціалу українських інституцій в контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, гармоні-
зації українського та європейського законодавства, вдосконалення процесу підготовки, ухвалення та імплементації законів відповідно 
до євроінтеграційних прагнень України.  

На заключній конференції UEPLAC-V експерти підкреслили досягнення співпраці України-ЄС у сфері консультування з питань полі-
тики та координації, а також проаналізували процес наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС. Учасники форуму 
запропонували нові підходи, які сприятимуть ефективній гармонізації законодавства України та Європейського Союзу. 

Більше інформації: http://ueplac.kiev.ua/
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ГроМаДсЬКі заХоДи ДЕМоНсТрУЮТЬ аКТивНУ співпрацЮ  
МіЖ сУспіЛЬсТвоМ і МісцЕвиМи орГаНаМи вЛаДи
23-31 травня в рамках фінансованого Єс проекту «Громадянин і держава: 
розвиток партнерства для ефективного управління в Україні» у населених 
пунктах Донецької та Луганської областей проведено 10 заходів, під час яких 
було представлено низку локальних міні-проектів.   

Проект ЄС «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного управлін-
ня в Україні» тривав два роки і впроваджувався Британською Радою в Україні у парт-
нерстві з Лабораторією законодавчих ініціатив й Асоціацією «Соціально-економічні 
стратегії та партнерство». Обласні ради Донеччини та Луганщини готові підтримати 
місцеві міні-проекти, підготовлені учасниками. Вони будуть реалізовані громадськи-
ми організаціями спільно з місцевими органами влади на пілотних територіях. Під 
час зустрічей з місцевими громадами відбулося конструктивне обговорення міні-про-
ектів, які спрямовані на посилення співпраці між громадянами та органами влади за-
для розв’язання найбільш актуальних проблем спільноти. Йшлося про широке коло 
питань – від розвитку місцевої інфраструктури до запровадження електронної сис-
теми управління. Різноманітні формати зустрічей – Круглі столи, фокус-групи, презентації та загальні збори мешканців – забезпечили 
можливість висловитися з обговорюваних питань та висунути свої ідеї щодо співпраці якнайширшому колу громадян. 

Більше інформації: http://www.britishcouncil.org/ukraine-projects-citizen-and-state.htm

EUBAM пЕрЕДав УКраЇНсЬКиМ сЛУЖБаМ КоМпЛЕКТ ДЛЯ НавЧаННЯ
16 травня в одесі Місія EUBAM передала академіям Державної прикор-
донної та Державної митної служб України навчальне обладнання на суму 
близько € 4000.

В комплект входять ноутбук, принтер, сканер, відеокамера, проектор, навчальні 
фільми, а також навчальний посібник, які будуть використовуватися під час під-
готовки з управління для керівників середньої ланки. 

Навчальний посібник – це продукт дворічної співпраці Відділу інституційного 
розвитку EUBAM, Митної академії України (Дніпропет ровськ) та Національної 
академії Державної прикордонної служби (Хмельницький). Курс «Інструменти 
ефективного управління» є першою програмою, що спільно розробляється і впро-
ваджується EUBAM і обома службами.

«EUBAM приділяє особливу увагу молодому поколінню і студентам-курсантам академій, – зазначив Голова Місії EUBAM Удо Бурк-
холдер. – Тому ми поглибили нашу співпрацю з вищими навчальними закладами та навчальними центрами як в Республіці Мол-
дова, так і в Україні».

Більше інформації: http://www.eubam.org/ 

УКраЇНі – ЕНЕрГоЕФЕКТивНі МісТа 
15-16 травня у Черкасах відбулася конференція «реалізація пакту мерів: 
шлях до енергетичної безпеки України». провідною темою обговорення 
була енергоефективність українських міст.

У заході взяли участь представники центральних і місцевих органів влади,  дипло-
мати країн ЄС, НУО, муніципалітетів міст – членів Асоціації енергоефективих міст 
України, експерти. 

У березні 2012-го Черкаси  приєдналися до Пакту мерів, прийнявши на себе 
зобов’язання щодо скорочення до 2020 року викидів CO2 на 20%. Мер Черкас 
Сергій Одарич поділився позитивним досвідом використання енергозберігаючих 
технологій і наголосив, що вже найближчим часом місто планує повністю від-
мовитися від використання газу для опалення приватних будинків і громадських 
установ, замінивши його на альтернативні джерела енергії. 

Пакт мерів запроваджено ЄС у 2008 році задля підтримки зусиль місцевих органів влади, спрямованих на реалізацію політики 
сталого розвитку, енергозбереження та запровадження альтернативних енергоносіїв. 

Пакт мерів – провідний європейський рух, який об’єднує місцеву й регіональну владу різних країн, яка добровільно бере на себе 
зобов’язання щодо підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії на своїй території. На разі до 
Пакту мерів приєдналися 25 українських міст. 

Більше інформації: http://www.eumayors.eu/
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іНіціаТива сХіДНоГо парТНЕрсТва з прав іНТЕЛЕКТУаЛЬНоЇ вЛасНосТі 
оБ’ЄДНУЄ  зУсиЛЛЯ МиТНицЬ і ДіЛовиХ КіЛ
14-16 травня в одесі представники компаній «імперіал Тобакко» і «Шанель», 
а також митні представники шести країн взяли участь у першому семінарі з 
питань захисту прав інтелектуальної власності (пів), організованому Місією 
EUBAM.

Співпраця між правовласниками і митними службами, а також між митними 
службами різних країн є ключовою у боротьбі з порушеннями ПІВ. Адже у питан-
нях виявлення підроблених товарів представники ділових кіл покладаються на 
митні служби, а ті, в свою чергу, чекають на допомогу з боку бізнес-співтовариства 
у  визначенні підробок. 

Семінар є спільною ініціативою Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та 
Україні і Міжнародного центру з розвитку міграційної політики (МЦРМП), який 
фінансує семінар в рамках Ключової ініціативи Східного партнерства по ІУК (інтегроване управління кордонами). Напередодні 
ЄВРО 2012 загроза порушення ПІВ зростає, адже організована злочинність має «додатковий стимул» для виробництва підробле-
них товарів.

Більше інформації: http://www.eubam.org/ 

сТУДЕНТи УКраЇНи Та МоЛДови опаНовУЮТЬ МЕТоДи проТиДіЇ КорУпціЇ 
в Ялті проведено шосту сесію школи «Молодь проти корупції», у якій, за 
традицією, навчаються українські та молдавські студенти. Її організатори – 
Місія Європейського союзу EUBAM, центр боротьби з економічними зло-
чинами та корупцією республіки Молдова (цБЕзК) та Державна прикор-
донна служба України (ДпсУ).

Виступаючи перед 26-ма студентами на церемонії відкриття школи, Голова Місії  
Удо Буркхолдер наголосив: «Ви, молоде покоління, несете на своїх плечах надії 
ваших країн та очолите боротьбу з корупцією, що є ключем до посилення демо-
кратії та створення більш чесного суспільства для всіх».

Тижнева програма складається з практичного та теоретичного курсів навчан-
ня, які дозволили студентам ознайомитися з сучасними методами боротьби з 
корупцією, зокрема, з міжнародними інструментами запобігання корупції, євро-
пейськими принципами належного управління та етичної поведінки на державній службі тощо. Представник з демократичного 
управління Програми розвитку ООН у Києві провів для студентів презентацію «Цінності, етичні стандарти та сприяння професій-
ній чесності в ООН».

Більше інформації: http://www.eubam.org/ 
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  аНоНси поДіЙ  

2 ЧЕрвНЯ, арКа ДрУЖБи НароДів, КиЇв 
відкриття Європейського Містечка 

Більше інформації: http://eurovillage2012.org/ 

4-5 ЧЕрвНЯ, оДЕса
семінар з питань боротьби проти відмивання грошей 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

4-8 ЧЕрвНЯ, КиЇв
Місія експертів TAIEX з питань територіального управління 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-15 ЧЕрвНЯ, ГааГа, НіДЕрЛаНДи
ознайомча поїздка працівників підрозділу фінансової розвідки України

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

18-22 ЧЕрвНЯ, МаДриД, іспаНіЯ
ознайомча поїздка спеціалістів ДНДі лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

21 ЧЕрвНЯ, КиЇв
семінар з податку на додану вартість у сільському господарстві 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

25-29 ЧЕрвНЯ, іспра, іТаЛіЯ
ознайомча поїздка фахівців Міністерства аграрної політики і продовольства Україні

Більше інформації: 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


