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проЕКТ Єс провоДиТЬ сЕріЮ віДКриТиХ сЕМіНарів  
ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ сЛУЖБовців
13 жовтня в рамках проекту Єс «Додаткова технічна допомога 
бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, 
що фінансується з боку Єс» відбувся третій відкритий семінар для 
працівників українських міністерств та державних установ, які вже 
беруть або бажають взяти участь у програмах бюджетної підтримки 
Єс. він продовжив низку заходів, присвячених розгляду актуальних 
питань впровадження проекту за такими напрямками: : 
• моніторинг як частина проектного менеджменту;
•  енергетична політика та енергетична стратегія в контексті відносин 

Україна-Єс;
• правові питання у сфері розвитку енергетичної галузі України.

Наразі проведено три відкритих семінари. Перший з них – «Підви-
щення ефективності підготовки та впровадження програми і проек-
ту» – було присвячено питанням управління проектним циклом та 
логіко-структурного підходу. На другому заході розглядалися проблеми розробки логіко-структурної матриці про-
грами або проекту та її використання для цілей менеджменту та моніторингу. В центрі уваги третього відкритого 
семінару були принципи розробки дерева проблем та дерева цілей.

Семінари забезпечують профільним спеціалістам енергетичного сектору широкі можливості для обміну знаннями 
та досвідом як з українськими, так і з європейськими експертами й колегами. 

Більше інформації: http://www.esbs.kiev.ua/  
Контактна особа – Марина Швихар, e-mail: shvyhar@esbs.kiev.ua

заКЛЮЧНа КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ Єс зі сТаЛоГо МісцЕвоГо розвиТКУ 
19 жовтня у м.ромни (сумська область) в рамках проекту Єс «сталий 
місцевий розвиток в Україні» відбулася заключна конференція. проект 
впроваджувався від жовтня 2006 року у чотирьох пілотних містах: 
прилуки, ізюм, ромни та свердловськ і мав на меті продемонструвати 
можливості й переваги всеосяжного комплексного підходу до 
розв’язання завдань розбудови та розвитку на прикладі кількох 
середніх міст. 

Захід відкрили керівник Операційної Секції II Представництва ЄС 
в Україні Хосе Леон Лора та голова Сумської облдержадміністрації 
Юрій Чмирь. 

Участь у підсумковому семінарі проекту взяли голови чотирьох міст 
і районних рад, представники обласних та райдержадміністрацій, 
керівники й фахівці комунальних підприємств, європейські експер-
ти та співробітники трьох українських міністерств. Вони підбили підсумки роботи, обмінялися досвідом, набутим 
під час впровадження проекту, розповіли про успіхи та проблеми, а також окреслили завдання щодо подальшого 
сталого місцевого розвитку. 

Українські учасники висловили подяку ЄС, Європейській Комісії та проекту за значний внесок у розвиток терито-
рій, за цінний європейський досвід, який запроваджено у містах-учасниках проекту, і який стане надбанням інших 
українських громад. Інформаційні та методичні матеріали, надані проектом, й надалі слугуватимуть справі сталого 
місцевого розвитку. 

Завдяки гранту на суму €10,5 млн придбане обладнання, яке забезпечило технічну модернізацію та оптимізацію 
діяльності системи муніципального управління й підприємств комунальної сфери, а також покращання обслуго-
вування населення. 

Контактна особа – світлана Тимшина, e-mail: svetlana.timshina@sld.org.ua
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іНФорМаціЙНиЙ ДЕНЬ проГраМи ТЕМпУс У КриМУ
29 жовтня у Таврійському національному університеті (м. сімферо-
поль) проведено інформаційний день програми ТЕМпУс в Україні. 
захід організовано Національним Темпус-офісом спільно з пред-
ставництвом Єс в Україні та за підтримки Міністерства освіти і науки 
України. 

Інформаційний день Програми ТЕМПУС зібрав у Таврійському уні-
верситеті представників вищих навчальних закладів південних ре-
гіонів України. Їм було надано детальну інформацію щодо перспек-
тив освітніх програм Європейської Комісії: Темпус, Еразмус Мундус 
і Жан Моне. 

Присутні ознайомилися з особливостями чергового конкурсу Про-
грами Темпус IV, правилами заповнення електронної аплікаційної 
форми та супроводжуючих документів і процедурою відбору, одер-
жали рекомендації щодо підготовки проектної пропозиції. Учасникам було презентовано результати третього кон-
курсу Програми Темпус ІV та успішний досвід попередніх проектів.

Більше інформації: http://www.tempus.org.ua/ 

Контактна особа – Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua 

КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ Єс по БороТЬБі із ЖорсТоКиМ  
повоДЖЕННЯМ і БЕзКарНісТЮ
2-3 листопада в одесі в рамках спільної програми ради Європи 
і Єс «Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю» відбулася 
Третя східноєвропейська конференція з національних превентивних 
механізмів, боротьби і розслідування жорстокого поводження. захід 
проведено за підтримки Координатора проектів оБсЄ в Україні. 

Учасники конференції обговорили тенденції, шляхи розвитку 
й практичні аспекти імплементації OPCAT у країнах СНД та Cхідної 
Європи, а також відповідність європейськими стандартам чинних 
нормативно-правової бази та інституційно-функціонального меха-
нізму із розслідування скарг на жорстоке поводження. 

У конференції взяли участь провідні спеціалісти, залучені до про-
цесу імплементації OPCAT та боротьби і розслідування жорстокого 
повод  ження, з Вірменії, Азербайджану, Бельгії, Чехії, Грузії, Велико-
британії, Молдови, Польщі та України.

Присутні обмінялися досвідом роботи та підготували рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності функ-
ціонування національних превентивних механізмів, а також механізму боротьби і розслідування жорстокого по-
водження. Найближчим часом документ буде опубліковано й розповсюджено серед зацікавлених сторін. 

Контактна особа – Божена Маланчук, e-mail: Bozhena.MALANCHUK@coe.int 
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МіЖНароДНа КоНФЕрЕНціЯ із ЯДЕрНоЇ співпраці Єс-УКраЇНа 
3 листопада у Києві відбулася міжнародна конференція, організова-
на асоціацією «Український ядерний форум» і присвячена співробіт-
ництву Єс-Україна у ядерній галузі. в заході взяли участь понад 100 
представників Європейської комісії, Європейського парламенту, Євро-
пейського Форатома, Національних ядерних форумів країн Єс, а та-
кож топ-менеджери і фахівці підприємств українського промислового 
комплексу, науково-дослідних інститутів та органів державної влади.

Учасники обговорили співпрацю між європейськими і українськими 
ядерними комплексами в цілому, а також між профільними підпри-
ємствами й організаціями. Вони розглянули перспективи розвитку 
української ядерної галузі до 2020 року, подальше співробітництво 
ЄС-Україна у сфері ядерної безпеки, шляхи розвитку співпраці між 
українськими підприємствами атомної промисловості та ядерним 
промисловим комплексом ЄС.

Асоціація «Український ядерний форум» створена у 2010 році підприємствами та установами ядерно-
промислового комплексу України з метою формування консолідованої позиції в контексті завдань, які стоять 
перед ядерною галуззю; забезпечення ї ї інтересів на внутрішньому та європейському ринках; налагодження 
зв’язків з органами державної влади України, установами ЄС, підприємствами ядерної промисловості країн 
Європи та їх об’єднаннями.

Більше інформації: http://www.atom.gov.ua 
Контактна особа – Людмила Якушка, e-mail: l.yakushka@direkcy.atom.gov.ua 

Єс прЕзЕНТУЄ ДосЛіДНицЬКі пЕрспЕКТиви ДЛЯ оДЕсЬКоГо рЕГіоНУ
4-5 листопада в одесі в рамках проекту Єс «офіс спільної підтрим-
ки (осп) для сприяння інтеграції України до європейського до-
слідницького простору (ЄДп)» проведено інформаційний день та 
семінар, присвячені новим конкурсам сьомої робочої програми Єс 
(рп7) з розвитку наукових досліджень та технологій. У заході взяли 
участь провідні європейські експерти, українські науковці та пред-
ставники влади. 

Під час Інформаційного Дня «7-а Рамкова програма ЄС з розвитку на-
укових досліджень і технологій: можливості співробітництва України 
та ЄС у сфері біотехнологій» присутні ознайомилися з преференція-
ми, які можуть отримати наукові організації Одеської області від участі 
у дослідницьких програмах ЄС, зокрема, у сфері біотехнологій.

Під час семінару «Як підготувати успішну проектну пропозицію у галузі 
біотехнологій за темами: продукти харчування, сільське господарство і рибальство, охорона здоров’я, навколиш-
нє середовище (зміни клімату, включно)» експерти з України та країн ЄС представили практичні рекомендації 
щодо розробки конкурентоспроможної проектної пропозиції, приділивши особливу увагу законодавчим та фі-
нансовим аспектам.

Більше інформації: http://www.jso-era.org.ua/  
Контактна особа – Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: jso@jsoresearch.kiev.ua 
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 аНоНси 

11 ЛисТопаДа, ТЕрНопіЛЬ,  
ТЕрНопіЛЬсЬКиЙ НаціоНаЛЬНиЙ ЕКоНоМіЧНиЙ УНівЕрсиТЕТ
презентація кліматичної політики Єс.  
Контактна особа - Ніна сорокопуд, e-mail: nina.s@actionprgroup.com

12 ЛисТопаДа, ЛУцЬК, воЛиНсЬКиЙ НаціоНаЛЬНиЙ УНівЕрсиТЕТ
презентація кліматичної політики Єс. 
Контактна особа - Ніна сорокопуд, e-mail: nina.s@actionprgroup.com

15 ЛисТопаДа, ХарКівсЬКиЙ НаціоНаЛЬНиЙ УНівЕрсиТЕТ
інформаційний день програми ТЕМпУс для східної Україні. 
Більше інформації: http://www.tempus.org.ua/  
Контактна особа - Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua 

16 ЛисТопаДа, КиЇв, НаціоНаЛЬНиЙ ТраНспорТНиЙ УНівЕрсиТЕТ, 
пресс-конференція з проблем біженців та шукачів притулку - в рамках Міжнародного дня толерантності.  
Більше інформації на сайті:   http://www.drc.dk  
Контактна особа - Кріста зонголович, e-mail: Krista.Zongolowicz@drc.dk
 

16-17 ЛисТопаДа, КиЇв
Конференція, присвячена питанню державних закупівель. 
Більше інформації на сайті: http://www.competitionproject.org.ua  
Контактна особа - Юлія пекарук,  e-mail: y.pekaruk@competitionproject.org.ua 

19 ЛисТопаДа, КиЇв
семінар «7-а рамкова програма Єс з розвитку наукових досліджень і технологій: можливості для українських 
підприємств та організацій транспортної галузі».
Більше інформації на сайті: www.jso-era.org.ua  
Контактна особа - Тетяна Дерев’янкіна, email: t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com 

23 ЛисТопаДа, КиЇв
завершальна конференція проекту Єс «посилення сектору фінансових послуг в Україні». 
Контактна особа - Марина Малик, e-mail: m.malik@fs-euproject.org 

25 ЛисТопаДа, сіМФЕропоЛЬ
запуск проекту Єс/прооН «підтримка агентства регіонального розвитку автономної республіки Крим». 
Більше інформації на сайті - www.rda.crimea.ua 
Контакт: rda@rda.crimea.ua 

25 ЛисТопаДа, КиЇв
завершальна конференція проекту Єс «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості». 
Контактна особа - Катерина Карпенко, e-mail: karpenko@epukraine.com
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