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МиКоЛаЇв віДзНаЧаЄ ДЕНЬ Європи ЯК ЄвропЕЙсЬКа сТоЛицЯ УКраЇНи 
Дев’ятий рік поспіль День Європи відзначається по всій Україні. 
але вперше місто для святкування було обране представ ництвом 
Єс в Україні на конкурсній основі. 14 травня 2011 року перемо-
жець конкурсу — Миколаїв, відомий своєю суднобудівною про-
мисловістю, — став європейською столицею України. 

Миколаїв, який іноземні гості відкрили для себе трохи більше 15 ро
ків тому, прийняв понад 30 представників Європейського Союзу з 20 
європейських країн та інституцій, а також більше 100 молодих україн
ських волонтерів. Разом вони презентували миколаївцям Європу, за
просивши їх до «Європейського містечка» на центральній площі міста, 
де було представлено національні кухні, танці, музику та створено усі 
можливості для дружнього спілкування.

Головною частиною програми стали громадські та студентські дискусії 
за участю послів країн ЄС. «Відповідь – за вами», — зазначив Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра на запитання студентки Чорноморського державного університету ім. Петра Могили: «Чи зможе Украї
на дійсно стати частиною ЄС?». 

Під час громадських дискусій миколаївці окреслили широке коло нагальних проблем, серед яких секстуризм, іно
земні інвестиції, свобода преси тощо. «Ви самі знаєте, що необхідно змінити для подолання щоденних перешкод у 
відносинах із державними установами для того, щоб ваше життя стало більш стабільним та відкритим», — підкреслив  
Посол Тейшейра. 

Театральна вистава «Європейське мистецтво» — яскрава подорож до Європи Шекспіра, Вагнера, іспанського фламен
ко та чеських акробатів – презентувала українцям живий та мальовничий портрет Європи. Святкування Дня Європи у 
Миколаєві завершилося виступом українських гуртів та феєрверком. 

проГраМа ТраНсКорДоННоГо співроБіТНицТва УГорЩиНа-сЛоваЧЧиНа-
рУМУНіЯ-УКраЇНа: зіБраНо поНаД 170 проЕКТНиХ заЯвоК
На другий конкурс програми транскордонного співробітництва 
Угорщина-словаччина-румунія-Україна 2007-2013 надійшло 
понад 170 проектних заявок, загальний кошторис яких переви-
щив € 100 млн. Нагадаємо, що за підсумками першого конкурсу 
на реалізацію проектів було спрямовано усемеро меншу суму. 

Якщо оцінювати кількісні показники, то найбільший інтерес викли
кали проекти інституційного співробітництва (78 заявок), співробіт
ництва між людьми (49) та взаємодії з розвитку туризму (47).

За обсягом фінансових запитів першість належить проектам у сфері охорони навколишнього середовища та сталого 
використання природних ресурсів — 29%. 

Протягом червнялипня 2011 року Спільний моніторинговий комітет ухвалить остаточне рішення щодо відбору та фі
нансування проектів. 

Наступний конкурс заявок в рамках програми транскордонного співробітництва УгорщинаСловаччинаРумунія
Украї на буде оголошено влітку.

Більше інформації: http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=25123&id_type=1&lang_id=450
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ЛіТНЯ ШКоЛа МісіЇ EUBAM «КорДоНи Європи 2011»
Місія Єс із прикордонної допомоги Україні та Молдові EUBAM 
оголосила, що 18 липня 2011 року розпочинає роботу літня школа 
«Кордони Європи 2011». заняття відбуватимуться в одеській 
штаб-квартирі Місії з понеділка по п’ятницю від 9:00 до 15:00. 

Учасники літньої школи дізнаються більше про ЄС та базові європейські 
цінності, візьмуть участь у семінарах з управління проектами, лідерства 
та зв’язків із громадськістю. Значну увагу буде приділено питанням 
прикордонного співробітництва та управління кордонами. 

До участі у літній школі запрошуються студенти 36го курсів, які опа
новують міжнародні відносини, міжнародне право, європейські студії, 
політичні та суспільні дослідження (або дотичні дисципліни) у таких 
університетах: Одеський національний університет імені І. І. Мєчніко
ва, Національний університет «Одеська юридична академія», Одесь
кий державний економічний університет, Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеський регіональний 
інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

інформація щодо умов участі: http://www.eubam.org/press/news/1219
Кінцевий термін подачі заявок – 6 червня 2011 року.
Контактні особи: Марина решетняк, Дар’я похлєбаєва, e-mail: press@eubam.org

проЕКТ Єс «пЛаНУЄМо ГроМаДоЮ» НавЧаЄ заХисТУ  
соціаЛЬНо-ЕКоНоМіЧНиХ прав при пЛаНУваННі сіЛЬсЬКиХ ТЕриТоріЙ
27 квітня 2011 року в Тернополі відбулася заключна конферен-
ція проекту Єс «плануємо громадою» на тему «захист терито-
ріальних соціальних та економічних прав людини – плановий 
процес розвитку сільських громад». проект упроваджено у 
Тернопільській, Хмельницькій та одеській областях за сприян-
ня Творчого центру ТцК й у партнерстві з інститутом громадян-
ського суспільства.

У конференції взяли участь понад 100 осіб з числа місцевих активіс
тів, державних службовців, представників громадянського суспільства. 
Вони обговорили питання розробки та виконання державної політики 
в галузі регіонального планування; гармонізації державних, громад
ських та приватних інтересів в процесі визначення стратегії розвитку 
сільських територій та місцевих громад. 

Учасники обмінялися думками щодо реалізації соціальноекономічних прав громадян у процесі планування територій 
в сільській місцевості (4 села).

За період діяльності проекту надано 1500 безкоштовних консультацій, проведено навчання 238 осіб з сільської міс
цевості, підготовлено методичні посібники та підручники. Шість місцевих громадських організацій отримали ґранти. 

Більше інформації:  
Катерина Таранець, роман Шутов, e-mail: taranets@ccc.kiev.ua, shutov@ccc.kiev.ua 
http://ccc-tck.org.ua/en-default/text/service/left_menu/Projects 
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співроБіТНиКи УКраЇНсЬКиХ прЕс-сЛУЖБ ГоТУЮТЬсЯ До Євро-2012 
27 квітня 2011 року співробітники прес-служб Державної при-
кордонної служби, Державної митної служби та Мвс України по-
вернулися з навчальної поїздки до австрії та Німеччини, органі-
зованої EUBAM. Українська делегація ознайомилася з досвідом 
роботи австрійських прес-служб під час Євро-2008 та їх німець-
ких колег під час Чемпіонату світу з футболу-2006. 

Мета візиту – вивчення європейських практик, що стануть у нагоді 
українським пресслужбам, які розробляють стратегії роботи та інфор
мування громадськості у контексті підготовки й проведення ЄВРО 2012. 

Співробітники пресслужб Федеральної поліції Німеччини, Мініс
терства внутрішніх справ Австрії та національних міністерств фінан
сів окреслили пріоритети своїх департаментів щодо інформування 
громадськості напередодні футбольних чемпіонатів, що проводили
ся їх країнами. 

Представники українських пресслужб мали нагоду ознайомитися із різними підходами до розробки стратегії надання 
суспільної інформації, адже і у Німеччині, і в Австрії ця робота мала певну специфіку. Учасники поїздки планують роз
винути ідеї європейських колег, адаптуючи їх до українських реалій та традицій. 

Українські делегати побували також на стадіоні «Ernst Happel Stadium» у Відні, де Іспанія виграла у Німеччини фіналь
ний матч Євро2008.

Найближчим часом департамент зі зв’язків з громадськістю Місії EUBAM організує ще два семінари за участю україн
ських співробітників пресслужб, які відвідали з навчальним візитом Австрію та Німеччину. 

Контактні особи – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org

EUBAM Та сБУ піДписУЮТЬ спіЛЬНиЙ пЛаН ДіЙ
 27 квітня у Києві в центральному управлінні сБУ перший заступ-
ник голови служби безпеки України володимир Хімей та заступ-
ник голови Місії EUBAM славомір піхор підписали спільний план 
дій по 8-ій фазі діяльності EUBAM.

Спільний план дій спрямований на впровадження спільних заходів 
щодо зниження загроз безпеці, таких як контрабанда товарів, зброї, 
боєприпасів, а також наркотиків; на боротьбу із нелегальною міграцією 
та торгівлею людьми на молдавськоукраїнському кордоні.

Попереднній етап (фаза 7) продемонстрував поглиблення співробіт
ництва та взаємодії із СБУ, що позначилося на збільшенні кількості за
ходів та подій за підтримки EUBAM. Якість та кількість заходів, також 
як і їхні результати, значно покращилися у 2010 році, і ця тенденція 
продовжилася в 2011 році.

Контактні особи – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org
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УКраЇНа аКТивізУЄ УЧасТЬ У проГраМі з НаУКовиХ ДосЛіДЖЕНЬ  
і розвиТКУ ТЕХНоЛоГіЙ 
18-19 квітня 2011 року у Києві відбулися дводенні семінар та 
консультації для українських посередників. Мета заходів – роз-
ширити представництво України у сьомій рамковій програмі 
з наукових досліджень і розвитку технологій (рп7).  

Свою зацікавленість щодо активізації участі України у європейських 
науководослідницьких програмах підтвердили українські установи, 
компанії та дослідники.

Семінар та консультації організовано в рамках проекту ЄС «Офіс спіль
ної підтримки для сприяння інтеграції України до європейського до
слідницького простору». 

Захід відвідали близько 50 учасників з Києва та регіонів.

Контактна особа – олександра поета, е-mail: a.poeta@fgl-energy.com

  аНоНси  

26-27 ТравНЯ 2011, ДоНЕцЬК
семінар з питань енергетики у рамках рп7 та долучення до програми представників малого бізнесу. 
Контактна особа – олександра поета, е-mail: a.poeta@fgl-energy.com

27 ТравНЯ 2011, оДЕса
інформаційний семінар та консультації з питань співробітництва, мобільності та можливості отримання 
грантів для молодих науковців-біотехнологів.
Контактна особа – олександра поета, е-mail: a.poeta@fgl-energy.com

26-ТравНЯ -1 ЧЕрвНЯ 2011, КиЇв 
відкриття Фестивалю Європейського кіно у Києві 
Контактна особа – ольга Максименко,  е-mail: Olga.MAKSYMENKO@ext.eeas.europa.eu

27-ТравНЯ -1 ЧЕрвНЯ 2011, ДоНЕцЬК 
відкриття Фестивалю Європейського кіно у Донецьку  
Контактна особа — ольга Максименко, е-mail: Olga.MAKSYMENKO@ext.eeas.europa.eu

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


