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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

  НовиНи співпраці УКраЇНа-Єс  

ЄвропЕЙсЬКа КоМісіЯ оГоЛосиЛа КоНКУрс проЕКТів ДЛЯ ГроМаДсЬКиХ 
орГаНізаціЙ Та орГаНів МісцЕвоГо саМоврЯДУваННЯ
25 липня Європейська Комісія оголосила в Україні новий конкурс 
проектів  в рамках тематичної програми «розвиток недержавних 
структур та органів місцевого самоврядування». Бюджет 
програми складає €950 000, і  громадські організації можуть 
отримати грант в розмірі €75 000 – €200 000, а органи місцевого 
самоврядування – від €50 000 до €150 000. 

В рамках конкурсу будуть відібрані проекти, представлені недержав-
ними структурами та органами місцевого самоврядування України й 
спрямовані на посилення підзвітності та прозорості державного сек-
тору на всіх рівнях та в усіх сферах. Програма має на меті підтримку  
ініціатив у сфері забезпечення громадського контролю над закупівля-
ми, відкритих бюджетних ініціатив, а також сприяння впроваджен-
ню Закону про доступ до публічної інформації, надання державних 
послуг, розвиток освіти тощо. Будуть також підтримуватись громадська та аналітична робота, заходи з підвищення 
обізнаності та лобіювання. 

З метою поглиблення політичного діалогу ця тематична програма заохочує співпрацю між органами місцевого самовря-
дування та неурядовими організаціями. 

Останній термін подачі проектних заявок — 30 вересня 2011 року (на поштову адресу Представництва ЄС в Україні).

Більше інформації про конкурс, включаючи гайдбук для заявників та форму заявки на участь:  
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/funding_opportunities/grants/

проЕКТ «МісцЕвиЙ розвиТоК, оріЄНТоваНиЙ На ГроМаДУ»  
оГоЛосив КоНКУрс піЛоТНиХ рЕГіоНів
22 червня у сімферополі офіційно стартував фінасований Єс та 
впроваджуваний ооН проект «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду, фаза іі» (сва). протягом червня-липня інформаційні 
заходи та регіональні семінари відбулися в усіх областях України. 

Під час семінарів експерти проекту презентували стратегію і  план 
дій щодо його впровадження на регіональному рівні та повідоми-
ли про початок конкурсу-відбору пілотних районів. Передбачається, 
що до участі у ІІ фазі проекту зможуть долучитися 200 районів та 
900 місцевих рад. Планується також, що близько 60% найуспішні-
ших пілотних районів першої фази проекту отримають можливість 
продовжити співпрацю. 

Максимальна сума гранту на проекти з відновлення комунальної 
інфраструктури становитиме $10 000. Проекти виконуватимуться на 
умовах спів-фінансування: СВА надаватиме 50 %, місцеві бюджети — 45%, громади — 5%.

Максимальну суму гранту на ініціативи з енергозбереження збільшено до $20 000, а внесок проекту  ЄС/ПРООН може 
сягати 70% їхньої вартості. Загалом на програми впровадження енергозаощаджуючих технологій, інноваційних та аль-
тернативних джерел енергії планується спрямувати близько 30% загального бюджету Проекту.

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза ІІ» має на меті сприяти сталому розвиткові українських гро-
мад, формуванню засад їхньої ефективної співпраці з місцевою владою заради покращання умов життя та стимулювання 
ініціативи громадян на місцевому рівні. Бюджет проекту, що складає €17,1 млн (з яких 98, 4% — внесок ЄС, 1,6% — вне-
сок ПРООН),буде скеровано на впровадження мікропроектів у сферах енергозбереження та енегрозаощаджуючих тех-
нологій, водопостачання, охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвиток 
сільськогосподарських/сервісних кооперативів).

Контактна особа – Ганна Яцук, ganna.yatsyuk@undp.org, тел.: (050) 417 96 68, http://cba.org.ua/ 
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Єс заоХоЧУЄ УКраЇНсЬКиХ НаУКовців До УЧасТі У ЄвропЕЙсЬКиХ  
ДосЛіДНицЬКиХ проГраМаХ
20-21 липня науковці з України, англії, ірландії, Угорщини, сло-
ваччини, Чеської республіки та польщі зібралися в Ужгороді. 
вони обговорили технічні аспекти наукових проектів, запропо-
нованих для участі у 7-ій рамковій програмі Єс з розвитку науко-
вих досліджень і технологій (рп7). 

Мета семінару – налагодження та розвиток контактів між науковцями 
задля створення міжнародних дослідницьких консорціумів для участі у 
нових конкурсах РП7 за тематиками «Здоров’я» і «Продукти харчування, 
сільське господарство, рибальство та біотехнології» (FAB). 

Європейські експерти надали учасникам докладну інформацію щодо 
можливостей науково-технологічної співпраці Україна–ЄС у згаданих 
сферах у контексті залучення до співробітництва малого та середнього 
бізнесу. Очікується, що найближчим часом буде створено кілька міжна-
родних консорціумів, які візьмуть участь у семи конкурсах РП7 за тематикою FAB та у десяти — за тематикою «Здоров’я».

Програма РП7 розрахована на 2007-2013 рр., а її бюджет складає €50 млрд. Основні пріоритети РП7 пов’язані з нау-
ковими дослідженнями та інноваціями й мають на меті підвищення рівня європейської конкурентоспроможності та якості  
життя суспільства. Програма сприяє ефективному співробітництву між українськими дослідниками і потенційними парт-
нерами з ЄС та інтеграції України до європейського дослідницького простору. 

Контактні особи:  Тетяна Деревянкіна, t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com, тел.: +38 (044) 332-66-08  
ольга Кот, Olga.kot@jsoresearch.kiev.ua,  тел.: +38(044) 289-13-15

Єс сприЯЄ посиЛЕННЮ поТЕНціаЛУ НаціоНаЛЬНоГо БаНКУ УКраЇНи 
19 липня офіційно завершив роботу проект Twinning «посилення 
потенціалу Національного Банку України через наближення до 
стандартів Європейського союзу щодо діяльності центральних 
банків”. проект з бюджетом €1,1 млн тривав 18 місяців. 

Свої знання та досвід спеціалістам Національного банку України переда-
вали колеги з Deutsche Bundesbank та Національного банку Польщі. 

Вітаючи учасників підсумкової конференції, керівник проекту від Украї-
ни, Перший заступник Голови НБУ Юрій Колобов зазначив: «Проект 
Twinning охопив усі найважливіші сфери діяльності Національного бан-
ку України та дозволив покращити систему оперативного планування, 
посилити комунікаційну політику Національного банку, зміцнити між-
народне співробітництво, розробити пропозиції щодо впровадження 
нових механізмів та найкращих практик монетарної політики, удоско-
налення валютно-курсової політики та руху капіталу, грошово-кредитної статистики та зміцнення платіжних систем, зо-
крема, шляхом наближення правової бази у цих сферах до законодавства ЄС у частині норм і стандартів банківської 
діяльності Європейського Союзу». 

Більше інформації:  PR-департамент НБУ, press@bank.gov.ua, тел..: +38 (044) 253 60 85, http://twinning.com.ua/  
http://www.bank.gov.ua/Publication/pres_service/2011/reliz_twinning_200711.pdf
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ЄвропЕЙсЬКиЙ цЕНТр іНФорМаціЙНоЇ піДТриМКи віДКриТо  
У вЕрХовНіЙ раДі УКраЇНи 
14 липня урочисто відкрито Європейський центр інформаційної 
підтримки у верховній раді України. це стало можливим завдяки 
спільним зусиллям Європейського союзу й Українсько-Європей-
ського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC), псп іі 
розвиток законотворчої політики, що фінансується USAID, та Ко-
мітету врУ з питань європейської інтеграції.

Експерти UEPLAC розробили Положення про Центр, систему забезпе-
чення інформацією тощо, організували навчальну поїздку до Інформа-
ційного центру ЄС і долучились до організації тренінгів з питань методо-
логії пошуку інформації про Європейський Союз. 

Крім актуальної інформації, Інфоцентр надаватиме професійну підтрим-
ку у дослідженнях з правової тематики та відкриє доступ до професійних 
правових баз даних, зокрема, до спеціалізованих видань з права ЄС. Користувачі зможуть отримати експертну допомогу 
стосовно методології веб-пошуку та управління даними. Інфоцентр матиме власну веб-сторінку. 

Більше інформації: UEPLAC, office@ueplac.kiev.ua, Тел.: +38 (044) 581 55 83, http://ueplac.kiev.ua/

ЕКспЕрТи Єс ДопоМаГаЮТЬ УпроваДЖЕННЮ заКоНУ УКраЇНи  
про ДосТУп До пУБЛіЧНоЇ іНФорМаціЇ 
13 липня проект Єс та ради Європи «сприяння європейським 
стандартам в українському медійному середовищі» у співпраці 
з Українським незалежним центром політичних досліджень та 
Державним комітетом телебачення та радіомовлення провели 
круглий стіл «організація доступу до публічної інформації в ор-
ганах влади».

У дискусії взяли участь провідні експерти, представники органів влади та 
громадськості — заступник Представника Генерального Секретаря Ради 
Європи з координації програм співпраці з Україною Ольга Фрайштетер, 
голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович, керівник політичних 
програм Незалежного центру політичних досліджень Максим Лаци-
ба, керівник спільного проекту «Сприяння Європейським стандартам в 
українському медійному середовищі» Ольга Сєдова. Вони обговорили 
практичні рекомендації щодо впровадження доступу до публічної інформації в органах влади, новації Закону «Про до-
ступ до публічної інформації», питання відповідальності та захисту державних службовців і підходи до впровадження 
положень Закону в практику.

Олександр Курдінович зазначив: «Нашим завданням є зробити усе можливе для того, щоб чиновники могли адакватно 
реагувати на запити та оперативно надавати відповідь про діяльність того чи іншого органу державної влади». Він також 
наголосив на необхідності проведення серед держслужбовців роз’яснювальної роботи щодо виконання Закону.

У 2011–2012 рр. проект приділятиме першочергову увагу питанням створення громадського мовлення, підтримки не-
залежних, об’єктивних медіа та впровадженню положень Закону про доступ до публічної інформації. 

Контактна особа – ольга сєдова, olga.sedova@coe.int, тел.: +38 (044) 278 8948
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проЕКТ Єс із ҐЕНДЕрНоЇ рівНосТі орГаНізУвав МоЛоДіЖНиЙ ТаБір
12-16 липня понад 100 молодих людей з усіх куточків України 
віком від 18 до 35 років відвідали літній табір GenderCamp. Його 
організували проект Єс/прооН «програма рівних можливостей 
та прав жінок в Україні» в рамках конкурсу короткометражних 
фільмів «Ген рівності».

У перший день молоді люди взяли участь у тренінгах з ґендерної чутли-
вості та протидії домашньому насильству, визначили ґендерні стереоти-
пи, що існують в українському суспільстві, та проаналізували їхній вплив 
на розвиток особистості. У цей же день було сформовано 15 команд та 
обговорено ідеї сюжетів майбутнього відео з ґендерної тематики. 

Другий день було присвячено спеціальним тренінгам, під час яких 
учасники табору під керівництвом досвідчених спеціалістів вчилися 
мистецтву створення кіно, та майстер-класу з анімації. 

Як підсумок п’ятиденного навчання та творчості, молоді кінематографісти представили на суд та обговорення експертів і 
гостей відзняті кіноролики.

Перший секретар, керівник відділу економічної співпраці, регіонального та соціального розвитку Представництва ЄС в 
Україні Хосе Роман Леон Лора підкреслив: «Ґендерна рівність та дотримання прав людини – основоположні елементи 
Європейського Союзу та його політики». Він наголосив, що молодь є рушійною силою будь-якого суспільства, і тому саме 
з молоддю треба проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності забезпечення рівності прав у всіх сферах життя». 
Пан Лора додав, що він «… вражений роботами молодих людей, які довели, що стереотипи можна долати швидше, ніж 
це вважається в Україні».

Контактна особа – Микола Ябченко, mykola.yabchenko@undp.org.ua, +38 (044) 584 34 64, http://gender.org.ua/

пЕрШиЙ сЕМіНар EUBAM з пиТаНЬ виЯвЛЕННЯ ФаЛЬШивиХ ГроШЕЙ  
Та проТиДіЇ віДМиваННЮ КоШТів 
12-14 липня в одесі Місія EUBAM вперше провела тренінг, 
присвячений питанням виявлення фальшивих грошей, підробних 
карток та схем відмивання коштів. 

У триденному заході взяли участь офіцери прикордонних і митних служб 
та служб безпеки України і Молдови, а також МВД Молдови. На семінарі 
вперше були присутніми два викладачі Національної академії внутрішніх 
справ України, з якою Місія EUBAM нещодавно розпочала співпрацю. 

Експерти з Управління по боротьбі з організованою злочинністю Румунії 
презентували учасникам свій досвід та кращі практичні наробки щодо ви-
явлення випадків відмивання коштів, протидії злочинам у комп’ютерній 
сфері та підробці кредитних карток й фальшивих грошей. 

Контактна особа — Maryna Reshetnyak, press@eubam.org, +38 (0482) 36 52 74, http://www.eubam.org/
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ЄвропЕЙсЬКиЙ соЮз піДТриМУЄ НаУКові ДосЛіДЖЕННЯ в УКраЇНі  
заДЛЯ поДоЛаННЯ розривУ МіЖ НаУКоЮ Та риНКоМ
12 липня проект Єс «підтримка наукоємних та інноваційних 
підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні» за 
сприяння провідних національних профільних науково-дослід-
них інститутів провів у Києві виїзну зустріч «Новітні високі техно-
логії для бізнесу та промисловості». 

Мета заходу – промоція українських інноваційних технологій і про-
дуктів, розроблених в межах двох галузей прикладних наук та 
технологій – лазерної фотоніки й біомедичних технологій. Вони розгля-
даються як пілотні моделі розвитку потенціалу в інших сферах високих 
технологій у Київській області.

Учасники зустрічі ознайомилися з можливостями використання досяг-
нень науки для розв’язання актуальних проблем як на місцевому, так і 
на державному рівні; обговорили необхідність більш широкого інформування громадськості, потенційних інвесторів, 
державних структур щодо потенціалу використання новітніх технологій та продуктів. Йшлося також про заохочення ін-
тенсивної співпраці на регіональному рівні з метою розробки і поширення передових технологій в країні та залучення ко-
штів для подальших науково-дослідних й впроваджувальних робіт і комерціалізації представлених технологій. Учасники 
зустрічі наголосили на необхідності підвищення ролі науково-дослідних інститутів і наукових центрів Київської області та 
інтенсифікації співпраці між місцевими та національними інститутами. 

Проект ЄС «Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні» має 
бюджет €2,5 млн та покликаний сприяти розвиткові та впровадженню інновацій в Україні, наближенню науки до потреб 
ринку, виведенню на ринок високотехнологічних продуктів, які відповідають вимогам національної економіки та світо-
вим стандартам. 

Контактна особа – олена Фесенко, fesenko@iop.kiev.ua, +38 (044) 525 98 41, http://innoenterprise.com.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: сергій замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


