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БУдУЄмо ЄвропУ в УкраїНі: дНі Європи У сУмах та полтаві   

місцеві громади відіграють значну роль на шляху 
наближення України до Європи. саме вони й 
опинилися у центрі уваги під час святкування дня 
Європи в сумах та шести містах сумської й полтавської 
областей центральної України.  

27-29 травня 2011 року дипломати з одинадцяти євро-
пейських посольств, у тому числі семеро послів, здійснили 
поїздку по регіону та зустрілися із місцевими громадами, 
прислухаючись до їх турбот, обговорюючи проблемні пи-
тання зі студентами та беручи участь у святкуванні Дня Єв-
ропи.

«Це чудова можливість залишити столицю і відкрити Єв-
ропейський Союз у спілкуванні з людьми », – сказав, звер-
таючись до мешканців м. Ромни (Сумська область) Голова 
Представництва ЄС Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра. 
«Ми дотримуємося принципу субсидіарності – розв’язання 
проблем на найбільш прийнятному рівні, й у вашому місті 
ми дійсно бачимо перед місцевою адміністрацією найкра-
щі можливості для пошуку рішень».

Під час поїздки регіоном Посол Тейшейра неодноразово висловлювався на підтримку демократичних перетворень. 
«Це і є місцева демократія. Ви функціонуєте як Європейський Союз», – сказав Тейшейра мешканцям села Побиванка. 
Завдяки спільній програмі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», яка допомагає більш ніж 1000 
громад по всій Україні вирішувати нагальні місцеві проблеми, Побиванка наразі має 3.6 км водогону – він забезпечує 
питною водою усіх мешканців села. Громада провела тендер на виконання робіт, і це дозволило зменшити фінальний 
кошторис майже вдвічі від початкової вартості. Таким чином, завдяки проекту ЄС/ПРООН, муніципальному фінансу-
ванню й особистим внескам членів громади (по 10 грн з особи) вирішено важливу для села проблему й підвищено 
життєвий рівень мешканців. «Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Ми хочемо розвиватися далі», – заявив голо-
ва сільської ради. Як і мешканці Побиванки, 42 інших громади області спільно визначили локальні пріоритети Плану 
розвитку громад. 

Дебати із студентами Сумского державного університету, представниками місцевих неурядових організацій та учнями 
шкіл традиційно посідають особливе місце у програмах візитів представників ЄС. Під час відкритої й відвертої дискусії 
обговорювалося широке коло тем: від створення зони вільної торгівлі з ЄС до відносин із Росією (в англ. мові, на мою 
думку, також треба написати Russia), міграційних та візових питань. Головна думка європейських дипломатів була та-
кою: якщо ми застосуємо в Україні досвід ЄС, люди зможуть жити краще, за більш високими стандартами, сформувати 
сильне громадянське суспільство, забезпечити реальну демократію. 

На запитання: «Коли ж Україна буде готова наблизитися до ЄС?», Посол Тейшейра відповів: «Коли ви відчуєте це у 
своєму житті: коли громадяни зможуть спиратися на підтримку державних служб, а не виключно на самих себе; коли 
започаткування власного бізнесу буде легким і прозорим; коли ви відчуєте свободу...» 

Центром свята стали Суми – здавалося, що уся місцева молодь, залучена місцевими Євроклубами, зібралася у «Євро-
пейському містечку» на центральній площі міста, створивши там особливу, життєрадісну атмосферу. У наметах, які юні 
сумчани власноруч прикрасили прапорами, малюнками, історично-культурними колажами, молоді громадяни пере-
віряли знання, брали участь у вікторинах, вивчали європейські мови, багато спілкувалися.

Ветеран восьми святкових європейських подорожей Україною Посол Фінляндії Крістер Міхельсон висловив спільне 
захоплення європейських дипломатів: «Це найкращий День Європи, у якому я брав участь!».

Б’янка Боймлєр, координатор з питань інформування та зв’язків із громадськістю  представництва 
Європейського союзу в Україні
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проЕкт Єс ГотУЄ УкраїНсЬких іНстрУкторів длЯ  
УЧасті УкраїНи в дослідНицЬких проГрамах Єс
24-25 травня представники Національного інформаційного центру 
зі співробітництва з Єс у сфері науки і технологій та персонал 
національних контактних пунктів рп7 взяли участь у   дводенному 
семінарі з підготовки інструкторів, який відбувся у києві. 

Мета заходу – підвищити рівень компетентності співробітників проекту 
ЄС JSO-ERA «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європей-
ського дослідницького простору» задля розширення участі українських 
організацій у Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та розвитку 
технологій (РП7).  

Програма тренінгу, розроблена Угорською науково-технічною фунда-
цією TETALAR, включає 21 навчальний модуль для опрацювання голов-
них аспектів, пов’язаних з участю у РП7. Кожен модуль передбачає 
презентації та практичні заняття на такі теми: загальні правила участі 
у РП7, підготовка пропозицій, створення міжнародних консорціумів, юридично-фінансові питання та базові правові 
документи, управління проектами тощо. 

Організатори семінару – проект ЄС JSO-ERA «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослід-
ницького простору» у співробітництві із Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки 
і технологій. 

контактна особа – тетяна деревянкіна, t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com  

оГолоШЕНо коНкУрс проЕктів  траНскордоННоГо співроБітНицтва 
полЬЩа-БілорУсЬ-УкраїНа
23 травня оголошено другий конкурс проектних заявок в рамках 
програми транскордонного співробітництва польща-Білорусь-
Україна 2007-2013. індикативний бюджет конкурсу складає 
понад € 88 млн. 

Міністерство регіонального розвитку Республіки Польща, виконуючи 
функції Спільного Органу Управління Програми, оголосило конкурс 
проектних заявок за наступними пріоритетами: 

пріоритет 1. підвищення конкурентоздатності прикордонних  
територій 
• покращання умов для підприємництва;
• розвиток туризму; 
• покращання доступу до регіону.

пріоритет 2. покращання якості життя
• захист довкілля на прикордонних територіях; 
• ефективні та безпечні кордони.

пріоритет 3. інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад:
• розширення можливостей транскордонного співробітництва на регіональному та місцевому рівнях.

Розмір грантів для переможців конкурсу складатиме від €100 000 до €4 млн.
Тривалість проектів – не більше 24 місяців. 
Кінцевий термін подання проектних заявок – 30 вересня 2011 року.

детальна інформація для потенційних аплікантів на інтернет-сторінці програми: www.pl-by-ua.eu
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УкраїНсЬкі прикордоННики, співроБітНики митНиці та правоохороННих 
орГаНів вивЧаЮтЬ аНГліЙсЬкУ до Євро 2012 
20 травня 24 представники вищого керівного складу правоохо-
ронних органів з України та молдови взяли участь в тижневому 
спеціалізованому тренінгу з англійської мови. тренінг органі-
зовано  місією Єс з прикордонної допомоги молдові та Україні 
(EUBAM) у хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки кадрів державної митної служби України.

Тренінг «Спільний кордон, спільна мова: напередодні Євро 2012» 
є важливим заходом Місії EUBAM з підготовки тренерів. У такий спосіб 
Місія розширила системну допомогу країнам-партнерам щодо розши-
рення компетенцій співробітників митних й правоохоронних органів 
Молдови та України  в рамках підготовки й проведення Євро 2012.  

Під час семінарів у Хмельницькому митники та правоохоронці розви-
вали комунікативні навички та підвищували рівень підготовки з англій-
ської мови для проведення офіційних зустрічей і спілкування за такими 
темами: «Правоохоронна діяльність та Євро 2012», «Корупція та організована злочинність», «Шенгенський кодекс про 
кордони», «Контрабанда», «Управління натовпом та контроль за непередбачуваними ситуаціями», «Профілювання»,  
«Безпека документів, що надають право на поїздку» тощо. 

Цей тижневий тренінг – останній з низки ініціатив EUBAM в рамках підготовки до Євро 2012.  

У 2011 році Місія проведе серію тренінгів з аглійської мови для для  українських прикордонників, правоохоронців та 
митників. 

контактна особа – марина решетняк, press@eubam.org

міЖНародНа вЕсНЯНа Школа  
«молодЬ проти корУпції» в Ялті
18 травня в Ялті розпочала роботу міжнародна весняна школа 
«молодь проти корупції», організована місією Єс з прикордон-
ної допомоги молдові та Україні (EUBAM), державною прикор-
донною службою України та центром боротьби з економічними 
злочинами та корупцією (цБЕзк) молдови.

Це третій курс навчання, організований Місією для українських та мол-
довських студентів – попередні сесії відбулися минулого літа у Молдові 
та взимку 2011-го – в Одесі. 

Студентів привітали Голова EUBAM Удо Буркхолдер, Координатор про-
ектів ОБСЄ в Україні Посол Любомир Копай та заступник директора 
ЦБЕЗК Георгій Руссу. 

Тижнева програма занять включає практичні та теоретичні заняття з пи-
тань боротьби з корупцією: ознайомлення з інструментами профілак-
тики корупції та розслідування, принципами раціонального управління 
та професійної етики, аналіз практичного досвіду країн ЄС, України та 
Молдови.   

Заходи «Молодь проти корупції» – складова частина низки ініціатив, спрямованих на профілактику та протидію ко-
рупції, підтримуваних EUBAM.  На центральному та регіональному рівнях Місія співпрацює із службами України та 
Молдови, що займаються управлінням кордонами, допомагаючи їм формувати й втілювати плани дій та запобіжні 
схеми боротьби із корупцією.

контактна особа – марина решетняк, press@eubam.org
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міЖНародНиЙ тУрНір з ФУтБолУ зміцНЮЄ прикордоННЕ партНЕрство
14-15 травня в одесі відбувся традиційний дводенний турнір, 
спільно організований місією Єс з прикордонної допомоги 
молдові та Україні (EUBAM) та державною прикордонною 
службою України. цього року склад учасників став ще 
більш представницьким, і на поле вийшли співробітники 
правоохоронних та прикордонних відомств із багатьох країн.

Турнір сприяє розвитку сталих і прозорих стосунків між прикордонни-
ми службами країн та зміцненню відносин з партнерськими організа-
ціями

Европейського Союзу.Голова EUBAM Удо Буркхолдер відзначив зрос-
тання популярності турніру від часу його першого проведення у 2009 
році: «Попередній турнір допоміг зміцнити партнерські зв’язки між ві-
домствами Молдови, України та ЄС, які працюють на кордоні, і я радий, 
що цього року до нас приєдналися команди з інших країн СНД».

У турнірі взяли участь команди прикордонних та митних служб Молдови та України, їх колеги з Росії, Азербайджану 
й  Казахстану, представники Рада командувачів прикордонних військ СНД, прикордонної поліції Румунії, Національно-
го митного агентства Республіки Болгарія, агентства FRONTEX (установа ЄС, яка відповідає за координацію оперативно-
го співробітництва між країнами ЄС у сфері безпеки кордонів), Центру ініціативи зі співробітництва у Південно-Східній 
Європі, а також Одеських університетів й керівних органів Одеської області та EUBAM.

контактна особа – марина решетняк, press@eubam.org

підсУмкова рЕГіоНалЬНа коНФЕрЕНціЯ проЕктУ Єс «права дітЕЙ в дії» 
відБУласЯ У хЕрсоНі
13 травня у херсоні відбулася підсумкова регіональна кон-
ференція фінансованого Єс проекту «права дітей в дії». Експерти 
презентували результати та досягнення проекту, діяльність якого 
була спрямована на дотримання й реалізацію прав дитини 
у контексті запровадження альтернативних форм сімейного 
виховання в Україні. 

Проект впроваджувався у 2009-2011 рр. на Херсонщині молодіжною 
організацією «Нова генерація» у партнерстві з Новокаховською гро-
мадською молодіжною організацією «Перспектива».  

У конференції взяли участь 96 осіб – прийомні батьки, батьки-вихова-
телі, діти з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, пред-
ставники місцевих органів виконавчої влади й служб у справах дітей, 
а також центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миколаїв-
ської області та Криму.

Директор проекту Наталя Чермошенцева розповіла про тренінговий курс для соціальних працівників «Школа з прав 
дитини», про надані прийомним сім’ям психологічні та юридичні консультації. Вона також ознайомила присутніх з під-
сумками практичних інтерактивних занять з дітьми за методикою «Компасіто», які проводилися у пілотних районах.  

Увазі присутніх було представлено результати роботи Клубів сімейного дозвілля, створених 2010 року в 5 пілотних 
громадах Херсонської області – у Нововоронцовському, Скадовському, Чаплинському, Генічеському та Білозерському 
районах. 

Для 30 дітей, які взяли участь у конференції, проведено творчі майстер-класи з виготовлення листівок, свічок та деко-
ративного розпису й організовано розважальну програму.

контактна особа – Наталя Чермошенцева, natalia@socioprostir.org.ua 
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УкраїНа ГотУЄтЬсЯ до УЧасті  
У ЄвропЕЙсЬкіЙ дослідНицЬкіЙ проГрамі 
13 травня проект Єс JSO-ERA «підтримка участі України в 
програмі рп7» провів першу робочу зустріч у державному 
агентстві з науки, інновацій та інформатизації України. 

У засіданні взяли участь представники Міністерства освіти, моло-
ді та спорту України, Національної академії наук України та експерти  
JSO-ERA. Під час наради підготовлено рекомендації стосовно розроб-
ки відповідного законодавства та пропозиції щодо заходів з підтримки 
участі України у Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та розвитку 
технологій (РП7)на основі передового досвіду ЄС.

Голова експертної групи JSO-ERA Олександр Баковскі презентував ана-
літичний звіт, який відображає головні  проблеми й завдання, що сто-
ять перед українськими науково-дослідними установами – учасниця-
ми програми РП7. 

Регіональний представник проекту у Львові Джон Кульчицький та провідний експерт JSO-ERA Албена Вуцова окресли-
ли коло актуальних питань, пов’язаних із участю у програмі РП7. Йшлося про подання заявки, розробку проекту, його 
реалізацію, підготовку звітності із фінансових, юридичних, процедурних, адміністративних та інших питань.

Учасники зустрічі звернули особливу увагу на необхідність укладення нової угоди про науково-технічне співробітниц-
тво, яка забезпечить державну підтримку реалізації проектів РП7.
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Єс допомаГаЄ УкраїНсЬким дослідНикам У рЕалізації НаУкових ідЕЙ
11-12 травня дослідники з України, данії, Франції та польщі 
зустрілися у львові, де обговорили технічні аспекти реалізації 
наукових ідей, представлених для участі у сьомій рамковії 
програмі Єс з досліджень та розвитку технологій (рп7).

Під час дводенної зустрічі представники наукових організацій та інно-
ваційних малих і середніх підприємств встановили особисті контакти 
та обговорили перспективи наукової співпраці між європейськими та 
українськими організаціями з метою розвитку міжнародних науково-
дослідницьких консорціумів для участі в програмі РП7. Йшлося, зо-
крема, про технічні аспекти просування шести дослідницьких проек-
тів в області охорони здоров’я, нанотехнологій та енергозбереження. 
Особливу увагу було приділено співробітництву ЄС та України в області 
наноматеріалів і нанотехнологій.

Зустріч організовано проектом ЄС JSO-ERA «Спільний офіс підтримки інтеграції України до Європейського дослідниць-
кого простору» у співпраці з Львівським національним університетом ім.Івана Франка та Львівським інститутом ме-
неджменту.

Фахівці проекту JSO-ERA надали учасникам детальну інформацію про загальні правила програми РП7 щодо створення 
консорціумів, укладання угод про консорціум, правові та фінансові аспекти, права інтелектуальної власності, управлін-
ня проектами та підготовку звітності.
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