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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

іНФорМаціЙНиЙ ДЕНЬ з оХороНи зДоров’Я за проГраМоЮ рп7
10 березня 2011 відбувся інформаційний день, учасники якого 
мали нагоду ознайомитися з можливостями, які відкриває 
для українських дослідницьких організацій у сфері охорони 
здоров’я програма рп7 «співпраця». це один з пріоритетів 
рп7, спрямований на поліпшення стану здоров’я населення, 
підвищення конкурентоспроможності медичної індустрії та 
профільного бізнесу. 

Захід організовано проектом ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції 
України до Європейського дослідницького простору (JSO-ERA)» спіль-
но з Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС 
(НІП) та регіональним контактним пунктом НІП України.

В Інформаційному дні взяли участь 94 учасників з 8 регіонів України: 
Львова, Києва, Закарпаття, Херсона, Чернівців, Івано-Франківська, 
Тернополя, Донецька, а також представники малих і середніх інноваційних підприємств, медичних та неурядових ор-
ганізацій.

З привітаннями до присутніх звернулися проректор з наукової роботи Львівського національного медичного універ-
ситету, професор Олександр Луцик, директор департаменту «Адміністрація міського голови» Олег Березюк, директор 
Львівського державного центру науки, інновацій та інформатизації Михайло Яворський і керівник проекту JSO-ERA 
доктор Олександр Баковскі.

Провідні європейські та українські експерти проекту JSO-ERA поінформували учасників про можливості подальшого 
розвитку співробітництва ЄС-Україна у сфері охорони здоров’я. Учасники зустрічі обмінялися думками, представили 
наукові доповіді та встановили контакти з потенційними партнерами. 

Присутні дали високу оцінку інформаційній складовій заходу та відзначили рівень доповідачів і змістовність презен-
тацій. Особливу увагу привернули мережеві можливості, які дозволили учасникам поділитися ідеями та досвідом і 
налагодити нові контакти. 

Контактна особа – Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankinajso@fgl-energy.com 

сЕМіНар рп7 із НаУКово-ТЕХНіЧНоГо розвиТКУ ТраНспорТНоЇ сФЕри 
11 березня 2011 року у Львові відбувся інформаційний семінар 
з питань участі транспортних організацій України у рп7 за 
спеціальною програмою «співробітництво». Наукову спільноту 
Львівщини було поінформовано про перспективи та переваги 
співпраці за програмою рп7, а також про правила підготовки 
конкурентних проектних заявок на участь у згаданій програмі. 

На семінарі були присутні 58 учасників з 6 регіонів України — Львова, 
Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Луцька, Закарпаття.

Дослідження у сфері транспорту в рамках програми РП7 мають на меті 
запровадження й удосконалення транспортних систем, які допоможуть 
зменшити негативний вплив зростаючого транспортного навантаження 
на навколишнє середовище; оптимізувати споживання енергії; ство-
рити умови для безпеки та захисту здоров’я людей; підвищити конку-
рентоспроможність транспортної промисловості Європи на світовому ринку. На дослідження у транспортній сфері в 
рамках РП7 Європейський Союз спрямовує € 4,16 млрд. 

Як зазначив на прес-конференції директор департаменту «Адміністрація міського голови» Олег Березок, проведення 
таких інформаційних заходів «є важливим і корисним для Львова, який прагне будувати економіку, засновану на зна-
ннях. Такі семінари закладають фундамент інноваційної системи будівництва у Львові».

Учасники семінару отримали необхідні консультації щодо пошуку потенційних партнерів у країнах ЄС для подальшої 
спільної участі у конкурсах проектних пропозицій РП7. 

Семінар надав можливість його учасникам встановити нові контакти, презентувати власні науково-дослідні розробки 
та знайти потенційних партнерів.. 

Контактна особа – Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankinajso@fgl-energy.com 
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проЕКТ Єс TWINNING провів сЕМіНар ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ  
вЕТЕриНарНиХ іНспЕКТорів
15-17 березня 2011 року в рамках проекту Єс Twinning «під-
тримка української ветеринарної служби з метою покращання 
правових та технічних аспектів системи контролю за безпечністю 
продуктів харчування» відбувся семінар з питань європейського 
законодавства стосовно контролю за залишками ветеринарних 
препаратів у продуктах тваринного походження і Національного 
плану контролю за залишками.

У заході в рамках Компоненту 4 «Прикордонний ветеринарний конт-
роль» взяли участь 19 ветеринарних інспекторів з Дніпропетровської, 
Харківської та Луганської областей.

Українські спеціалісти прослухали курс лекцій датських та латвійських 
експертів щодо європейського законодавства з контролю за залишка-
ми ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, роз-
робки та реалізації Національного плану контролю за залишками. 

По завершенні семінарів учасники навчання проведуть заняття для своїх колег на місцях.

Контактна особа – вахтанг Мікадзе, e-mail: vakhtang.mikadze@vet.gov.ua 

завЕрШаЛЬНа КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ «права ЖіНоК Та ДіТЕЙ»
28 березня 2011 року завершено спільний проект Єс і ради 
Європи зі зміцнення й захисту прав жінок та дітей в Україні 
(TRES). з цієї нагоди рада Європи 16 березня 2011 року провела 
спеціальну конференцію, де було представлено результати 
діяльності проекту.

Міжнародні та національні експерти проекту розповіли про прогрес, 
якого досягнуто  у питаннях ґендерної рівності, протидії торгівлі людь-
ми, захисту дітей-жертв насильства, створення мережі інтернет-ліній 
допомоги дітям та боротьбі із кіберзлочинністю. 

Особливу увагу було приділено публікаціям «Захист прав жінок і дітей 
судовими і правоохоронними органами України» та «Рекомендації для 
правоохоронних органів щодо профілактики насильства в сім’ї».

Участь у конференції взяли високопосадовці Представництва ЄС в Україні, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
(головного партнера проекту), МВС, Міністерства юстиції, Міністерства праці та соціальної політики, МЗС, управління 
Генеральної прокуратури, Верховного Суду, Уповноваженого з прав людини, а також неурядових організацій.

Контактна особа – Тетяна Куліковська, е-mail: Tetyana.KULYKOVSKA@coe.int 
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Єс Та МоМ розвиваЮТЬ МіГраціЙНиЙ МЕНЕДЖМЕНТ в УКраЇНі
16-17 березня 2011 року в Києві відбулося офіційне закриття 
проекту GUMIRA і старт нового спільного проекту Європейського 
союзу та Міжнародної організації з міграції SIREADA. 

16 березня відбулося завершальне засідання наглядового комітету 
GUMIRA «Оцінка досягнень та визначення подальшого напрямку».

17 березня в рамках офіційного старту проекту SIREADA дано оцін-
ку результатам діяльності GUMIRA та визначено пріоритети реалі-
зації нового проекту SIREADA, бюджет якого складає € 2 377 205  
(або 26 219 842 грн).

Мета дводенного заходу – привернути увагу до підсумків проекту 
GUMIRA й окреслити головні цілі проекту SIREADA.

У заході взяли участь посадовці Представництва ЄС в Україні, МВС, 
Державної прикордонної служби, Міністерства закордонних справ, Представництва Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців, державних установ Молдови та Російської Федерації, відповідальних за регулювання міграції та інші. 

Контактна особа – Марина Шрамм, е-mail: mschramm@iom.int 

МоЛоДЬ запроШУЮТЬ взЯТи УЧасТЬ У віДЕоКоНКУрсі з проБЛЕМ МіГраціЇ
18 березня 2011 Фонд анни Лінд оголосив про початок 
відеоконкурсу на тему міграції, різноманітності, інтеграції та 
ідентичності. До участі у творчому змаганні запрошуються 
молоді люди віком від 9 до 25 років, які бажають представити 
власну точку зору та пропозиції за темою конкурсу. Лейтмотивом 
стрічки тривалістю 1-5 хв. має стати ідея мирного співіснування у 
різних культурних і релігійних контекстах.

Новий проект Фонду «За діалог між культурами імені А. Лінд» спрямо-
ваний на об’єднання людей та організацій регіону й заохочення діалогу 
між ними; створення можливостей для їх спільної роботи над проекта-
ми в галузі культури, освіти, науки, мистецтва, прав людини, сталого 
розвитку, розширення прав і можливостей жінок.

Бюджет проекту становить € 7 млн.

Міжнародне журі визначить переможців у трьох вікових категоріях (9-12, 13-17 та 18-25 років), яких буде запроше-
но до Нью-Йорка (коштом проекту) для презентації своїх робот на кінофестивалі PLURAL+2011 у медіа-центрі Пейлі 
10 листопада 2011 року.

Фонд Анни Лінд – перша установа, створена і фінансована спільними зусиллями країн Євро-Середземноморського 
партнерства.

Конкурсні роботи приймаються до 1 липня 2011 року.

Більше інформації: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=24563&lang_id=450 
Контактна особа – Метью Уейд, е-mail: plural@unaoc.org 
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сТарТова НараДа проЕКТУ Єс з КЛіМаТиЧНиХ ТЕХНоЛоГіЙ
23 березня 2011 у Донецьку відбулася перша нарада та пре-
зентація спільного українсько-французького проекту Єс «Низь-
ковуглецеві можливості для індустріальних регіонів України». 
У ній взяли участь високопосадовці представництва Єс в Україні, 
представники регіональних органів влади й неурядових органі-
зацій, українські та французькі партнери проекту.

Мета проекту – стимулювати впровадження чистих вугільних техноло-
гій і технології уловлювання й зберігання вуглецю (кліматичних техно-
логій) в Україні, а також сприяти співпраці Україна-ЄС у цій галузі. 

В рамках проекту заплановано здійснити низку заходів:

• огляд і оцінка передумов реалізації кліматичних технологій в Україні;

• формування комплексу цілей у контексті програм адаптації кліматич-
них технологій в Україні;

• підвищення поінформованості українських зацікавлених сторін щодо кліматичних технологій як механізму протидії 
змінам клімату.

Проект діятиме упродовж 18 місяців у східних регіонах України – у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Луган-
ській та Запорізькій областях.

Контактна особа – Микола Шеставін, е-mail: research.div@donnu.edu.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: Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


