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  НовиНи проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс  

У КиЄві віДБУвсЯ сЕМіНар проГраМи ЖаНа МоНЕ
7 травня у Києві відбувся семінар, присвячений освітній програмі Жана 
Моне, організований Національним бюро Tempus в Україні в співпраці з 
виконавчою агенцією Європейської Комісії з освіти, аудіовізуальних засобів 
і культури (EACEA) та інститутом вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України. 

Понад 40 представників вищих навчальних закладів України ознайомилися з 
можливостями фінансування досліджень в рамках програми Жана Моне, кри-
теріями відбору та затвердження пропозицій, а також пріоритетами конкретних 
напрямків діяльності в рамках програми. 

Зустріч перетворилася на розширену сесію запитань та відповідей щодо різнома-
нітних аспектів застосування процедури, умов бюджетування, правил спільного 
фінансування, можливих видів діяльності. До уваги учасників було представлено огляд та аналіз участі українських університетів 
у програмі Жана Моне.

Фінансована ЄС Програма Жана Моне орієнтована на вищі навчальні заклади університетського рівня та спрямована на стимулю-
вання в межах і за межами ЄС навчання і наукових досліджень у сфері європейської інтеграції. 

Більше інформації: http://www.tempus.org.ua/

пЕрШЕ засіДаННЯ КЕрівНоГо КоМіТЕТУ проЕКТУ вДосКоНаЛЕННЯ  
УКраЇНсЬКоЇ сисТЕМи оХороНи ГроМаДсЬКоГо порЯДКУ 
4 травня у Головному управлінні внутрішніх військ Мвс України в рамках 
фінансованого Єс проекту Twinning «вдосконалення системи охорони 
громадського порядку управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх 
справ України» відбулось перше засідання Керівного комітету.

Проект має на меті підвищити ефективність роботи українських правоохорон-
них органів у сфері охорони громадського порядку задля захисту прав і свобод 
громадян та вдосконалити систему регулювання діяльності внутрішніх військ від-
повідно до норм і стандартів охорони громадського порядку в країнах ЄС. Його 
впроваджуватимуть Міністерства внутрішніх справ Франції та Румунії у тісній 
співпраці з Міністерством внутрішніх справ України. Бюджет проекту «Вдоскона-
лення системи охорони громадського порядку управління внутрішніх військ Мі-
ністерства внутрішніх справ України» складає €1,550 млн.

Учасники першого засідання Керівного комітету ознайомилися з підсумками першого звітного етапу, обговорили досягнення та 
актуальні завдання на наступний період. Експерти проекту представили новий фільм про фінансований ЄС проект Twinning для 
внутрішніх військ.

Більше інформації: http://twinning.com.ua/

іНФорМаційНий ДЕНЬ КоНКУрсУ проЕКТів ДЛЯ орГаНізацій 
ГроМаДЯНсЬКоГо сУспіЛЬсТва Та МісцЕвиХ орГаНів вЛаДи в УКраЇНі 
27 квітня представництво Єс в Україні провело інформаційну зустріч, на якій було представлено інформацію щодо 
конкурсу проектів Фонду розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах Єс (програма NSA-LA) для організацій 
громадянського суспільства та місцевих органів влади в Україні. 

У заході взяли участь понад 150 представників громадських організацій України. Вони ознайомилися з правилами конкурсу, кри-
теріями оцінки та відбору концепцій, механізмами отримання ґрантів, підходами до реалізації проектів. 

Мета конкурсу – розвиток громадянського суспільства та його організацій (ОГС); сприяння створенню нових організацій ОГС і під-
тримка їхнього лобістського потенціалу й спроможності щодо контролю дій влади; консультації стосовно роботи з документацією – як 
на національному, так і на регіональному рівнях. Програма NSA-LA покликана фінансувати конкретні проекти, спрямовані на по-
глиблення взаємодії громадських організацій та місцевої влади задля полегшення доступу населення до адміністративних послуг. 

На цілі конкурсу ЄС скерує € 2 млн в рамках Фонду розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах ЄС і € 950000 – в рамках 
бюджету розвитку недержавних структур і місцевих органів влади. 

Більше інформації: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
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МісіЯ EUBAM зМіцНЮЄ МіЖНароДНЕ парТНЕрсТво 
27 квітня в одесі голова Місії EUBAM Удо Буркхолдер і директор центрального 
бюро розслідувань польської національної поліції адам Марущак підписали 
першу спільну заяву про співробітництво зі службами поліції держав-членів Єс. 

Угода діятиме до 30 листопада 2015 року, і протягом цього періоду обидві сторо-
ни братимуть участь у спільних заходах, включаючи навчальні курси з широкого 
кола проблем, зокрема з питань боротьби з організованою злочинністю, обміну 
передовим досвідом ЄС та Польщі у цій сфері. Також заплановано вжити заходів 
задля вдосконалення системи надання оперативної інформації, здійснити обмін 
візитами до штаб-квартир тощо. 

Як зазначено у Спільній заяві, співробітництво сприятиме «зміцненню потенціалу 
партнерів EUBAM з протидії транснаціональній організованій злочинності».

Більше інформації: http://eubam.org/

КоНФЕрЕНціЯ рЕГіоНаЛЬНоЇ іНіціаТиви Єс з ТорГівЛі Та іНвЕсТицій 
25-26 квітня у Києві відбулася конференція східного альянсу, де було підбито підсумки першого року діяльності 
фінансованої Єс програми East Invest й обговорено завдання на майбутнє. програму впроваджує консорціум у складі 
84 партнерів з Єс, Туреччини та країн східного партнерства. 

Захід проведено в контексті семінару Організації економічного співробітництва та розвитку малого і середнього бізнесу з питань 
оцінки політики в країнах Східного партнерства. 

Під час конференції Європейська асоціація торгівельно-промислових палат EUROCHAMBRES представила результати аналізу тор-
гових бар’єрів, проведеного на базі підприємств малого та середнього бізнесу країн Східного партнерства. Учасники обговорили 
роль бізнес-підтримки в організації діалогу між державою і приватним бізнесом та питання залучення інвестицій до шести країн 
Східного партнерства. 

Бюджет фінансованої ЄС програми East Invest складає € 8,750 млн. Цю регіональну ініціативу з розвитку торгівлі та інвестицій за-
проваджено у 2011 році з метою підтримки малого та середнього бізнесу в регіоні Східного сусідства ЄС. 

Більше інформації: http://www.east-invest.eu/

проЕКТ TWINNING «піДТриМКа розвиТКУ ДЕрЖавНоЇ сЛУЖБи в УКраЇНі» 
піДБив пЕрШі піДсУМКи роБоТи
25 квітня у Києві Національна агенція з питань державної служби (NAUCS) 
провела перше засідання Керівного комітету проекту Єс Twinning «підтримка 
розвитку державної служби в Україні». 

Учасники зустрічі проаналізували прогрес, що його досягнуто протягом перших 
трьох місяців реалізації проекту (січень-березень 2012 року), і узгодили пріори-
тетні напрями на наступний період. 

У березні експерти Twinning запропонували NAUCS власні підходи до розробки 
підзаконних актів та правил впровадження нового Закону про державну службу в 
частині прийому на державну службу, атестації, управління кар’єрою і підвищення 
кваліфікації. Експерти проекту також почали розробку технічного завдання з ме-
тою оцінки організаційної структури NAUCS у комплексі з порівняльним аналізом 
європейської системи управління людськими ресурсами у чотирьох країнах ЄС.

Проект «Підтримка розвитку державної служби в Україні» має на меті сприяти розбудові сучасної, демократичної, професійної, 
заснованої на особистих заслугах, етичної, політично нейтральної та сталої державної служби, яка базується на кращих європей-
ських стандартах. Проект впроваджується консорціумом у складі Національної школи уряду Сполученого Королівства та польської 
національної школи державного управління. На його цілі ЄС скеровує € 1, 5 млн. 

Більше інформації: http://twinning.com.ua/



№ 91 
17 травня, 
2012 

НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

пропозиціЇ ENPI FLEG вКЛЮЧЕНо До НаціоНаЛЬНоГо пЛаНУ Дій На 2012 ріК
25 квітня досягнуто угоди з українською агенцією державних лісових ресурсів 
щодо участі експертів програми Єс ENPI FLEG у розробці низки нормативних 
документів, які планується розглянути й затвердити в рамках реалізації 
Національного плану дій (НпД) на 2012 рік програми економічних реформ 
на 2010-2014 рр.

Пропозиції експертів фінансованої ЄС програми ENPI FLEG стосуються Статті 190 
НПД, яка регулює питання лісового господарства, в частині так званого «довго-
строкового тимчасового користування лісами». 

Також експерти програми ENPI FLEG запропонували включити до НПД низку до-
даткових пунктів, зокрема щодо розвитку національної політики лісового госпо-
дарства й ухвалення законодавства про законне походження деревини. Експерти 
представили на розгляд Кабінету Міністрів України Правила збереження біорізно-
маніття у лісовому господарстві та Правила торгівлі необробленою деревиною на лісових підприємствах. На разі роботу над цими 
документами не включено до НПД, але експерти ENPI FLEG підготували низку пропозицій і представлять їх на розгляд зацікавлених 
сторін найближчим часом. 

Більше інформації: http://www.enpi-fleg.org/

проЕКТ Єс провів сЕМіНар з пиТаНЬ виЯвЛЕННЯ Та проТиДіЇ  
ФіНаНсовиМ зЛоЧиНаМ
19-20 квітня у севастополі відбувся семінар з питань виявлення та протидії 
фінансовим злочинам, організований Державною службою фінансового 
моніторингу України за підтримки інструменту технічного сприяння та 
обміну інформацією Європейської Комісії (TAIEX) в рамках співпраці між 
правоохоронними органами і фінансовим сектором . 

У роботі семінару взяли участь представники регіональних адміністрацій Криму, 
Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної митної 
служби.  

Експерти ЄС з Литви, Естонії та Бельгії поділилися досвідом розслідування фінан-
сових злочинів та співробітництва між національними фінансовими розвідками. 
Йшлося також про фінансові схеми відмивання грошей, фішинг (несанкціонова-
не отримання доступу до конфіденційних даних – логінів і паролів), шахрайство з метою отримати несанкціонований доступ до 
банківського рахунку, а також про шахрайські схеми торгівлі вуглекислим газом. Учасники взяли участь як у теоретичних, так і у 
практичних заняттях. 

Раніше аналогічні заходи були організовані Державною службою фінансового моніторингу в Одесі, Львові, Дніпропетровську та 
інших містах України.

Більше інформації:http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

ФіНаНсоваНий Єс проЕКТ поДіЛивсЯ провіДНиМи праКТиКаМи У сФЕрі 
КУЛЬТУри ДЛЯ розвиТКУ КУЛЬТУри
6 квітня в одесі обговорено питання розробки ефективних систем 
ідентифікації й обміну досвідом залучення мистецтва для розвитку культури 
та історичної спадщини на півдні Україні, Грузії та вірменії. зустріч відбулася 
в рамках фінансованого Єс проекту «Нове дихання культури: Доповніть 
спадщину життям мистецтва», який упроваджується в контексті програми 
східного партнерства «Культура».

З метою попереднього моніторингу експерти та фахівці відвідали музеї і профільні 
організації Одеси та Ізмаїлу, які представили заявки на участь у проекті. 

Програма Східного партнерства «Культура» має бюджет € 12 млн і покликана допо-
могти країнам-партнерам у реформуванні культурної політики на урядовому рівні, 
а також сприяти посиленню потенціалу та підвищенню професійного рівня куль-
турних операторів регіону. Вона спрямована на розвиток регіональних культурних 
зв’язків та діалогу на теренах Східного партнерства, а також між ЄС і культурними мережами та інституціями східних країн ENP. 

Більше інформації: thtp://www.euroeastculture.eu/
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  аНоНси проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс  

14 ТравНЯ, КиЇв
семінар з аналізу бюджетної політики для спеціалістів НБУ. 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

24-25 ТравНЯ, КиЇв
семінар з питань раннього і пізнього виходу на пенсію у країнах Єс. 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

30 ТравНЯ, ХарКів
Круглий стіл в рамках програми Жана Моне «Державне управління та європейські інтеграційні процеси:  
вимірювання результатів». 

Більше інформації: http://www.tempus.org.ua/ 

31 ТравНЯ – 1 ЧЕрвНЯ, ірпіНЬ
семінар з питань боротьби з податковими злочинами. 

Більше інформації: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

2 ЧЕрвНЯ – 1 ЛипНЯ, КиЇв, БіЛЯ арКи ДрУЖБи НароДів
Європейське містечко запрошує!

Більше інформації: www.eurovillage2012.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


