
№ 49 
8 квітня, 
2010 

СПІВПРАЦЯ ЄС-УКРАЇНА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

В рамках Програми транскордонного співробітництва ЄС надав підтримку двом 
україно-румунським культурним проектам, до впровадження яких залучено 
Чернівецьку область (Україна) та Сучавський повіт (Румунія). 

Проект ЄС «Буковина: спільна культурна спадщина» провів у березні заключну 
конференцію (див. нижче). Він мав бюджет € 261 000 та сприяв розвитку куль-
турних зв’язків між двома регіонами. 
Проект ЄС  «Створення інтегрального туристичного продукту для розвитку куль-
турного туризму на Буковині» з бюджетом € 631 000 має на меті сприяти роз-
витку культурного туризму в регіоні, приділяючи особливу увагу промоції Хо-
тинської фортеці. 
Наразі Європейський Союз планує розвивати культурну співпрацю з Україною та 
країнами Східного партнерства, тому у 2010 році ЄС офіційно розпочне Куль-
турну Програму в рамках Ініціативи. 
Мета програми – зміцнити регіональні зв’язки та культурний діалог як між 
державами-учасницями Східного партнерства, так і з Європейським Союзом; 
сприяти реалізації політики реформ і модернізації культурних секторів регіону 
Східного партнерства; підвищити обізнаність та активність громадян щодо куль-
турних ініціатив, які впливають на сталий соціально-економічний розвиток регіону; підтримати процеси демокра-
тизації і розширення міжкультурного діалогу. 
Програма має бюджет €12 млн і складається з двох компонентів. Перший з них стартує найближчим часом (бю-
джет € 3 млн), а другий (бюджет € 9 млн) розпочнеться наприкінці 2010 року. 
Нагадаємо, що після ратифікації у 2010 році Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культур-
ного самовираження Україна отримала право на участь у Спеціальній культурній програмі для третіх країн. 

З умовами участі у програмі можна ознайомитись на сайті:  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/call_strand_13_2010_en.php

ПДІТРИМКА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ БУКОВИНИ: ПРОЕКТ ЄС ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ 

23 березня в Чернівцях відбулася заключна конференція фінансованого 
ЄС проекту «Буковина: спільна культурна спадщина». Протягом 2-x років 
Чернівецька міська рада впроваджувала проект в рамках українсько-
румунської Програми транскордонного співробітництва. 

На події були присутні Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра та посадовці Чернівецької міської ради. 
У своєму виступі Посол Пінту Тейшейра зазначив, що ЄС продовжу-
ватиме підтримку проектів, спрямованих на створення позитивного 
міжкультурного клімату в транскордонній зоні, та надалі  сприятиме 
наближенню України до європейських цінностей. 
За час впровадження проекту організовано міжнародний фольклор-
ний фестиваль «Буковинські зустрічі», міжнародний фестиваль народ-
них ремесел «Буковинські джерела» та Дні культурного діалогу Чернівці-Сучава. Також в рамках проекту відбував-
ся активний міжкультурний обмін, видано ряд книг, знято фільм про Буковину, який демонструвався по місцевому 
телебаченню, а також презентовано міжнародний туристичний маршрут. Завдяки проекту в регіоні започатковано 
нові цікаві традиції, спрямовані на збереження автентичної культури та залучення численних туристів.
Під час візиту до Чернівців Посол Пінту Тейшейра також відвідав місто Хотин, де впроваджується проект, спрямо-
ваний на підвищення туристичної привабливості Хотинської фортеці.

Більше інформації на сайті: http://brctsuceava.ro/
Контактна особа – Тетяна Татарчук, e-mail: publ_rel@rada.cv.ua
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС 

ЄС ПРОВІВ СЕМІНАР З ПИТАНЬ  РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

25-26 березня Європейський соціально-економічний комітет Євро-
пейської Комісії за підтримки Національної тристоронньої соціально-
економічної ради провів у Києві семінар: «Відносини Україна-ЄС: роль 
громадянського суспільства. Зміни в промисловості й економічна криза 
в Україні». 

Семінар відкрив Голова Представництва Європейського Союзу в Укра-
їні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра. 
Близько 150 учасників семінару дали оцінку стану переговорів між 
Україною і ЄС та обговорили роль громадянського суспільства у розвит-
ку відносин між Україною та Європейським Союзом. 
Вони привітали значний прогрес в переговорах ЄС-Україна щодо Уго-
ди про асоціацію та рішення, які закладають підвалини для подальшо-
го зростання впливу й залучення громадянського суспільства. 
На семінарі також йшлося про соціальні наслідки економічної кризи, її вплив на головні сектори промисловості,  
а також про  досягнення у сфері соціального діалогу. 

Більше інформації на сайті: http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp 
Контактна особа – Станіслав Топольницький, e-mail: stanislav.topolnytskyy@ec.europa.eu

ЄС ВІДКРИВАЄ ЦЕНТР ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ

7 квітня у Харкові в рамках фінансованого ЄС проекту «Створення потен-
ціалу та технічна підтримка українських органів влади для ефективної 
протидії іррегулярній транзитній міграції (ERIT)» відбулася церемонія 
відкриття нового приміщення для тимчасового утримання нелегальних 
мігрантів. Два таких центри відкрито у лютому в Сумській області, ще 
два розпочнуть роботу  в Одесі та Луганську. Бюджет програми відкрит-
тя п’яти центрів склав € 260 000. 

Для створення центрів тимчасового утримання нелегальних мігрантів 
використано сучасні матеріали та технології: їх зведено з мобільних 
модулів, що дозволило оптимізувати витрати часу та коштів. У випад-
ку зміни міграційних потоків будівлі можна буде демонтувати та тран-
спортувати до нового місця розташування. 
У Центрах дотримано усіх необхідних стандартів щодо забезпечення тимчасового перебування мігрантів відпо-
відно до стандартів ЄС та  вимог українського законодавства. Тут облаштовано окремі кімнати для чоловіків і жі-
нок, медпункт та кімнату для проведення співбесід з мігрантами. У Центрах створено необхідні умови для роботи 
представників Державної прикордонної служби, які займаються початковою ідентифікацією особи мігранта.
Для забезпечення ефективної роботи Центрів проведено відповідну підготовку персоналу, організовано тренінги 
та семінари з питань затримання та утримання нелегальних мігрантів, зокрема, щодо поводження з вразливими 
групами мігрантів.

Контактна особа – Зденек Бєлоножник, e-mail: zdenek.belonoznik@icmpd-ua.org
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   АНОНСИ ПОДІЙ

14-15 КВІТНЯ, ГОТЕЛЬ «РУСЬ», м. КИЇВ
Міжнародна конференція «Інтегроване управління кордонами: досягнення та перспективи», організована Місією 
Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). 
Більше інформації на сайті: http://www.eubam.org/
Контактна особа - Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org, тел.: (048) 236 52 74 

15 КВІТНЯ , НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
(ВУЛ. ВОЛОСЬКА,  8/5), КОРПУС 4, АУД. 307, м. КИЇВ
В рамках фінансованого ЄС проекту Темпус IV «Вдосконалення трьохрівневої системи освіти за спеціальністю 
«Соціальна робота» в шести європейських країнах» відбудеться наукова конференція «Соціальне виключення 
та включення: роль соціальної роботи та охорони здоров’я», а також презентація нового міжнародного журналу 
«Соціальна політика та соціальна робота в перехідний період». 
Контактна особа - Тетяна Семигіна, e-mail: tv_sem@ukr.net, тел.: (039) 459 28 84 

16 КВІТНЯ, м. ЛЬВІВ
Старт проекту ЄС MODEL-CIUDAD у сфері управління енергоефективністю у Львові, Луцьку та Кам’янець-Поділь-
ському за участі Голови Представництва ЄС в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри.
Більше інформації на сайті: http://www.energie-cites.eu/ 
Контактна особа - Олена Сергєєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (050) 332 43 30 

16 КВІТНЯ, м. ЛЬВІВ
Запуск компоненту дорожньої безпеки в рамках проекту ЄС “Підтримка інтеграції України до транс’європейської 
транспортної мережі ТЄМ-Т” за участі Голови Представництва ЄС в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри.
Більше інформації на сайті: http://ten-t.org.ua/
Контактна особа - Олена Сергєєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (050) 332 43 30 

16 КВІТНЯ, м. ЛЬВІВ
Передача лабораторного обладнання державному науково-дослідному центру в рамках проекту ЄС «Виконання 
Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і Європейській політиці добросусідства в аграрному секторі» за участі 
Голови Представництва ЄС в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри.
Більше інформації на сайті: http://www.swap-rural.org.ua/
Контактна особа -  Олена Сергєєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua, тел.: (050) 332 43 30 

20-22 КВІТНЯ, ГОТЕЛЬ «РУСЬ», м. КИЇВ
Міжнародний саміт «Суди та суспільство. Працюємо разом заради підвищення довіри суспільства до судів» в рамках 
проекту ЄС «Боротьба з корупцією та зміцнення верховенства права в Україні» за участі Голови Представництва ЄС  
в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри.
Більше інформації на сайті: http://ukrainerol.org.ua/ 
Контактна особа: Євгенія Денісьєва, e-mail: edenisyeva@ukrainerol.org.ua, тел.: (067) 266 19 0

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні

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 Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


