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Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

співпрацЯ поЛЬЩа-БіЛорУсЬ-УКраЇНа: 
УКраЇНці ГоТУЮТЬ проЕКТНі заЯвКи
14 липня у рівному відбулася дев’ята інформаційна сесія для  
українських аплікантів, які планують взяти участь у другому   
конкурсі  проектних заявок програми транскордонного співро-
бітництва польща-Білорусь-Україна 2007-2013. попередньо 
спільний технічний секретаріат провів такі навчальні заходи в 
Ужгороді, виноградові, Львові, стрию, івано-Франківську, Тер-
нополі, Ковелі та Луцьку.

Експерти ознайомили потенційних заявників з методикою підготовки 
бюджету, принципами ведення фінансової діяльності й звітності, ін-
струментами визначення основних критеріїв (індикаторів) тощо. Під-
креслювалося, що під час підготовки проектної заявки важливо врахо-
вувати як позитивні результати й перспективи, так і проблеми розвитку 
транскордонного співробітництва, логіку й логістику проекту, особли-
вості взаємодії з партнерами на стадії проектування й упровадження ініціатив. 

На цілі Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 Європейський Союз спря-
мував €202,9 млн. На конкурсній основі Програма надає гранти для реалізації некомерційних транскордонних про-
ектів регіональним та місцевим органам влади, неурядовим організаціям Польщі, Білорусі та України. 

Більше інформації: http://www.pl-by-ua.eu/ 

EUBAM ДЕМоНсТрУЄ сТУДЕНТаМ МЕТоДи БороТЬБи із зЛоЧиННісТЮ 
5 липня учасників літнього табору «Кордони Європи», ор-
ганізованого Місією Єс з прикордонної допомоги Україні та 
Молдові (EUBAM), було запрошено до одеського державного 
університету внутрішніх справ. спеціально для 25 студентів 
п’ятьох українських та двох молдавських вишів – партнерів 
Місії Єс - проведено ознайомчу зустріч. 

У програмі літнього табору «Кордони Європи» чимало цікавих захо-
дів. Так, студенти відвідали прикордонний пункт пропуску «Кучурган», 
Одеську астрономічну обсерваторію, зустрілися із головою Місії ЄС Удо 
Буркхолдером. Під час занять вони отримали цікаву й корисну інфор-
мацію щодо лідерства, боротьби з організованою злочинністю, дотри-
мання дипломатичного протоколу та положень Лісабонського договору. 

Як підсумок, учасники табору підготували презентацію про роботу Місії 
EUBAM. 

Більше інформації: http://www.eubam.org/  
Контактна особа – Дарья похлєбаєва, dariia.pokhliebaieva@eubam.org 
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сТарТУвав проЕКТ Єс з розвиТКУ МорсЬКиХ МаГісТраЛЕЙ 
4-6 липня у Києві стартував новий проект ТрасЕКа “Логістичні 
процеси та морські магістралі” (LOGMOS). Його реалізація забез-
печить стабільний розвиток логістичної інфраструктури  та муль-
тимодального транспорту у коридорі Європа-центральна азія.

Представники транспортних відомств, судноплавних та автотранс-
портних компаній, портів, залізниць, митниць, експедиторів і влас-
ників нерухомості з Чорноморського регіону обмінялися інформацією 
щодо пілотних ініціатив у сфері розвитку та обговорили перспективи 
роботи.  Йшлося про модернізацію чорноморських портів Самсун, 
Трабзон, Хопа, Констанца, Бургас, Іллічівськ, Дунайського порту Гургу-
лешті. Учасники ознайомилися з новими тенденціями у логістичному 
секторі Туреччини, що має суттєве значення для ефективного вико-
ристання потенціалу міжнародного співробітництва й торгівлі у регіоні 
Чорного моря. 

На зустрічі обговорено питання трейлерних перевезень, тенденцій контейнеризації, логістичних ініціатив, внутрішньо-
го зв’язку та взаємодії з країнами ТРАСЕКА. 

Наявність у Києві регіонального офісу проекту дозволить забезпечити ефективне функціонування спільного інтермо-
дального транспортно-логістичного коридору, його розвиток та синергію стратегій. 

Більше інформації: http://www.traceca-org.org/  
Контактна особа – інна покидко, inna.pokydko@dornier-consulting.com 

Три ЮНі УКраЇНсЬКі ХУДоЖНиці – У ФіНаЛі  
МіЖНароДНоГо КоНКУрсУ МаЛЮНКів Єс
29 червня Європейська комісія оголосила результати міжнарод-
ного конкурсу малюнків на тему ґендерної рівності. Малюнки 
Маріанни Бартошевської з Львівщини, Наталі Макогон з Донеч-
чини та Евангеліни Бут з Херсонщини увійшли до числа кращих 
та будуть опубліковані в спеціальній брошурі конкурсу, а юні ху-
дожниці отримають призи від представництва Єс в Україні. 

Понад 40 тисяч дітей віком від 8 до 10 років з 60 країн світу відобрази-
ли на папері своє бачення світу рівних можливостей та справедливості. 
Чи не найбільше робіт надійшло саме з України - понад 2500, і троє 
українських художниць вийшли до фіналу. А перемогли діти з Косово 
та Росії – саме вони отримають головний приз у розмірі €1000. 

Дев’ятирічна Маріанна Бартошевська з міста Золочів Львівської області 
так пояснює ідею свого малюнка: «Навіть у цей момент десь на Землі 
йде війна. Тож Леся й Андрійко вирішили допомогти людям, які живуть у країнах, що воюють. Вони летять до урядів 
цих держав із закликом до миру і взаєморозуміння. У такий спосіб Леся та Андрійко спробували зробити світ кращим, 
і вони зроблять його добрішим та людянішим».  

Більше інформації: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/ 
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Єс Та УКраЇНа віДзНаЧиЛи ДЕНЬ ДУНаЮ
25 червня, у День Дунаю, високопосадовці п’яти країн Єс, 
представництва Європейського союзу та України відкрили біля 
витоку Тиси, у самому серці Карпат, меморіальні дошки. 

У такий спосіб Україна, Румунія, Сербія, Словаччина та Угорщина за-
свідчили свої наміри та спільні зобов’язання щодо управління водни-
ми ресурсами у регіоні.

Під час урочистостей керівник відділу інфраструктури та охорони дов-
кілля Представництва ЄС в Україні Ханс Райн презентував міжнародні 
програми ЄС із захисту басейну Тиси. 

26 червня свято продовжив дитячий фестиваль «Тиса – молодша се-
стра Дунаю». Вперше на творчий форум зібралися разом діти, які про-
живають на українській території дельт Дунаю, Прута, Тиси. Юні артисти 
представили увазі гостей номери на екологічну тему, виступ «Екологічна реклама», а також взяли участь у Вседунайсь-
кому конкурсі «Дунайський митець». 

Заходи проведено за сприяння проекту ЄС «Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровад-
ження Дунайської та Рамсарської Конвенцій». 

Більше інформації: http://www.danubeday.org/  
Контактна особа – олена Марушевська, blu-rivers@utel.net.ua 

оФіцЕри-приКорДоННиКи проЙШЛи піДГоТовКУ  
в раМКаХ рЕГіоНаЛЬНоЇ проГраМи заХисТУ БіЖЕНців
21 червня у Чопі (закарпатська область) 30 офіцерів із прикор-
донних загонів Чопа, Мукачева, Львова, Мостиської та Чернівців 
пройшли навчання в рамках регіональної програми захисту бі-
женців.

Експерти УВКБ ООН представили увазі присутніх презентацію щодо 
основних понять та положень теми семінару. Зокрема, прикордонни-
кам детально роз’яснили визначення поняття «біженець» та визначаль-
ні принципи, які стосуються цього статусу. Йшлося про утримання під 
вартою, висилку та екстрадицію шукачів притулку й біженців, ведення 
документації стосовно, таких осіб, що прибули в Україну із Сомалі та 
Афганістану. 

Представники МОМ ознайомили присутніх із правами та свободами 
людини, стандартами поводження із ув’язненими та 20 Керівними принципами Комітету Міністрів Ради Європи щодо 
примусового повернення. 

Підбиваючи підсумки семінару, Державна прикордонна служба наголосила на необхідності продовження навчання й 
у інших регіонах України, а учасники рекомендували приділити особливу увагу питанням реадмісії та національного 
законодавства. Наступні семінари - у Харкові та Криму – відбудуться вже у серпні.

Організатори заходу - Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Державна прикордонна служба Украї-
ни, Міжнародна організація з міграції. 

Контактна особа – вікторія Шабан, shabanv@unhcr.org 

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 замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


