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проГраМа Єс з ТраНсКорДоННоГо співроБіТНицТва  
віДКриваЄ прЕДсТавНицТво У ЛЬвові
28 вересня у Львові в рамках проекту Єс «програма транскордонно-
го співробітництва польща-Білорусь-Україна» відкрито представ-
ництво спільного Технічного секретаріату (сТс). У церемонії взяли 
участь представники регіональної влади, Міністерства економіки 
України та Міністерства регіонального розвитку республіки польща. 
вони обговорили поточний стан впровадження програми та завдання 
представництва сТс.

Після церемонії відкриття відбувся прес-брифінг, по завершенні 
якого гостей було запрошено на «відкриті години» для громадськос-
ті. Представництво відвідали 38 потенційних аплікантів та бенефі-
ціарів, які отримали від експертів вичерпну інформацію щодо Про-
грами.

Представництво СТС відкрито з метою забезпечення широкого та 
відкритого доступу потенційних аплікантів і бенефіціарів до інформації щодо завдань та діяльності Програми. До 
його завдань входять: надання інформації та забезпечення комунікації; організація засідань Спільного моніторин-
гового комітету, тренінгів та інших заходів; збір даних, які забезпечать поліпшення моніторингу проектів.

Більше інформації на сайті: http://www.pl-by-ua.eu/  
Контактна особа – ірина Мельничук, e-mail: iryna.melnychuk@cpe.gov.pl

проЕКТ Єс попЕрЕДЖаЄ ДіТЕЙ про НЕБЕзпЕКУ ТорГівЛі ЛЮДЬМи
14 жовтня у Кам’янець-подільскому в рамках проекту Єс «зміцнення 
і утвердження прав жінок і дітей в Україні» відбувся семінар з попе-
редження торгівлі людьми. У заході взяли участь понад 50 вчителів та 
методистів з усієї України. вони обмінялися досвідом щодо поперед-
ження торгівлі людьми, кіберзлочинності та інших форм насильства. 
захід був організований у співпраці з Міністерством освіти і науки 
України та радою Європи. 

Експерти проекту представили увазі присутніх методичні рекомен-
дації «Урок з попередження торгівлі людьми», які мають допомогти 
вчителям в обговоренні з учнями проблем торгівлі людьми. Реко-
мендації, у яких узагальнено інформацію з циклу тематичних семі-
нарів, містять практичні поради щодо працевлаштування й навчання 
закордоном, одруження з іноземцями, безпечної поведінки в Інтер-
неті та загальні відомості про подорожі за кордон. Декілька шкіл вже 
включили цю тему до своїх навчальних планів для роз’яснення дітям потенційних небезпек.

«Торгівлю людьми можливо попередити, – вважає представниця Ради Європи Данута Вішнєвська-Казалс. – 
З одного боку, потрібно мати політичну волю, а з іншого – донести людям інформацію про те, на що вони пови-
нні звертати увагу, коли виїжджають за кордон. Третій важливий момент – це рівність між чоловіками й жінками 
і серйозний підхід до захисту прав дітей».

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/ 
Контактна особа – анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua
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проЕКТ Єс провоДиТЬ в ЧЕрКасаХ пЕрШУ МіЖНароДНУ КоНФЕрЕНціЮ
21-22 жовтня в Черкасах відбулася перша міжнародна конференція 
в рамках проекту Єс SPINE «Енергоефективність та планування місто-
будування» програми CIUDAD «Кооперація і діалог у розвитку міст». 
Її мета – представити широкій громадськості головні цілі проекту 
й кращий досвід країн Єс, західних Балкан (IPA) та Єісп у сфері місь-
кого планування, енергоефективності та раціонального використання 
енергії, а також визначити плани роботи на майбутнє. 

Сталий розвиток історичних міст став головним імперативом, в кон-
тексті якого зростає увага до захисту й збереження архітектурної та 
міської спадщини. Як свідчить статистика, у державах ЄС 40% енергії 
спрямовується на забезпечення функціонування будівель, а у краї-
нах ЄІСП цей показник ще суттєвіший. Тому впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологій та матеріалів у будівельній галузі на-
буває надзвичайного значення для скорочення споживання енергії 
та викидів вуглекислого газу.

Головна мета SPINE-партнерства полягає у вдосконаленні планування й впровадженні енергозберігаючих техноло-
гій під час реконструкції та експлуатації міських об’єктів, включаючи історичні; сприянні розвитку місцевої політи-
ки, нормативно-правової бази і експертизи. Історичні будівлі в Черкаській області становлять особливу проблему 
з огляду на обмеження ремонтних робіт, що ускладнює підвищення їхньої енергоефективності.

Більше інформації на сайті: http://www.ciudad-programme.eu/  
Контактна особа – сергій Корнієнко, e-mail: translate@cci.neocm.com 

У КиЄві віДБУЛосЯ зіБраННЯ УЧасНиКів проГраМи свс
21-22 жовтня у Києві в рамках Третьої щорічної конференції INTERACT 
Єісп понад 130 представників з 30 європейських країн обговорили 
поточні проблеми та плани на майбутнє у контексті фінансованої Єс 
програми Транскордонного співробітництва (CBC). Учасники зустрічі 
обмінялись набутим досвідом роботи, який у подальшому сприяти-
ме оптимізації відбору та реалізації проектів, покликаних поглибити 
взаєморозуміння і співпрацю країн Єс з державами-сусідами. 

В рамках конференції проведено пленарні засідання та семінари, під 
час яких представники органів управління програмами, національ-
них, регіональних та місцевих органів влади обговорили нагальні 
питання співпраці та стратегію розвитку. Наразі в Європі – від Арк-
тики на півночі до Середземного моря – на півдні – впроваджується 
13 програм СВС, до яких залучено 20 держав-учасниць та 19 країн-
партнерів. Вони фінансуються ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП).

Загальний бюджет програми, розрахованої на семирічний термін (до 2013 р.), сягає € 1,1 млрд. Нині надійшло 
2173 аплікацій, і це дійсно високий показник, який свідчить про високий інтерес до участі в програмі. Країни-
партнери представлені 520 аплікантами (що складає 26% від загальної кількості заявок) і впевнено конкурують 
з країнами-учасницями. 

Більше інформації на сайті: http://www.interact-eu.net/  
Контактна особа – Дмитро Корбут, e-mail: dzmitry.korbut@interact-eu.net 
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ЄвропЕЙсЬКа КоМісіЯ провЕЛа сЕМіНар, присвЯЧЕНиЙ  
проГраМі ЖаНа МоНЕ Та сХіДНоМУ парТНЕрсТвУ
25-26 жовтня Європейська Комісія організувала в Києві семінар висо-
кого рівня, присвячений програмі Жана Моне та східному партнерству. 
в офіційній церемонії відкриття взяли участь заступник Голови пред-
ставництва Єс в Україні Марія Юрікова, директор Генерального дирек-
торату з освіти та культури Європейської Комісії п’єр Мересс, перший 
заступник міністра освіти і науки України Борис Жебрівський.

Щороку Європейська Комісія та Програма Жана Моне проводять низ-
ку конференцій високого рівня представництва, присвячених питан-
ням, що мають важливе політичне значення для Європейського Союзу. 
Ці зустрічі об’єднують та залучають до дискусії професорів, політиків, 
дипломатів, журналістів та представників громадянського суспільства, 
які разом продукують нові ідеї та концепції. Так, саме на Конференції 
Жана Моне відбулося проголошення та презентація Європейської по-
літики сусідства Президентом Європейської Комісії. 

Наслідуючи цю традицію, семінар у Києві ініціював конструктивне обговорення питань щодо стану та майбутнього 
Східного партнерства. Особливої ваги та значущості дискусії надала участь провідних науковців і представників 
ключових установ з країн Східного партнерства, а також професорів з країн ЄС, які удостоєні Почесного титулу 
Жана Моне. 

Контактна особа – Людмила Магкаєва, e-mail: ludmila@cecoforma.be

  аНоНси поДіЙ  

29 ЖовТНЯ, сіМФЕропоЛЬ, ТавріЙсЬКиЙ УНівЕрсиТЕТ 
інформаційний день програми TEMPUS. 
Більше інформації на сайті: http://www.tempus.org.ua/  
Контактна особа - Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua

2-3 ЛисТопаДа, оДЕса
Конференція в рамках спільної програми ради Європи і Єс «Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю».

3 ЛисТопаДа, КиЇв, вул. ГрУШЕвсЬКоГо, 22 
Міжнародна конференція асоціації «Український ядерний форум». 
Контакт: l.yakushka@direkcy.atom.gov.ua   
Більше інформації на сайті: http://www.atom.gov.ua
 

4-5 ЛисТопаДа, оДЕса, ГоТЕЛЬ «ЮНісТЬ» (вул. варЛаМова, 22) 
інформаційна подія сьомої рамкової програми з досліджень і технологічного розвитку. 
Контактна особа: Тетяна Дерев’янкіна, email: jso@jsoresearch.kiev.ua 
Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua

9-10 ЛисТопаДа, КиЇв 
Конференція в рамках спільної програми ради Європи і Єс «Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю».
Контактна особа - Божена Маланчук, e-mail: Bozhena.MALANCHUK@coe.int

15 ЛисТопаДа, ХарКів, ХарКівсЬКиЙ НаціоНаЛЬНиЙ УНівЕрсиТЕТ
інформаційний день програми TEMPUS.
Більше інформації на сайті: http://www.tempus.org.ua/  
Контактна особа - Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua 

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


