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ПЕРЕВАГИ ВІД ТОРГІВЕЛЬНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ЄС – ІНФОГРАФІКА 

Режим автономних преференцій ЄС діє щодо України майже рік – з 23 квітня минулого року. Що змінилося в 

структурі українського експорту за цей рік?  

На перший погляд, зміни невеликі. Згідно з даними Держкомстату, зростання українського експорту до ЄС становило 

лише 2,6% за підсумками 2014 року. Це дуже мало, адже ще в середині минулого року очікувався приріст не менше 

15%. 

Таке низьке зростання пояснюється загальним гальмуванням української економіки – насамперед через ситуацію на 

сході країни. Однак є й інша проблема – українські виробники минулого року не вичерпали більшості квот на 

безмитний експорт до ЄС. Більш того, за багатьма позиціями такий експорт навіть не розпочався. 

Чи означає це, що надії на європейський ринок виявилися безпідставними? 

Інфографіка від Новин співпраці з ЄС спростовує такі висновки. 

Тут зібрані товарні позиції, що показали максимальне зростання поставок до ЄС 2014 року. Цим поставкам не 

завадили ані політичні ризики, ані нестабільний курс гривні. А отже, як мінімум з цих позицій можна розраховувати 

на високі темпи зростання експорту і цього року. 

 

Стаття надана виданням Європейська правда. 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/03/26/trade-preferences/  
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НАУКОВА СПІВПРАЦЯ З ЄС ВІДКРИВАЄ НОВІ ГОРИЗОНТИ 

Україна приєднується до програми ЄС Горизонт 2020 та відкриває повний спектр можливостей для 

українських науковців, а також для малого та середнього бізнесу (МСП). Загальний бюджет проекту – 80 

мільярдів євро. 

Україна долучилась до програми Горизонт 2020 на 

безпрецедентних умовах – 95% знижки на членський внесок з 

можливістю оплати упродовж 4 років. Угоду про асоціацію 

Горизонт 2020 підписали 20 березня у Києві Карлуш Моедаш, 

Єврокомісар з питань дослідження, науки та інновацій, і Сергій 

Квіт, міністр освіти та науки України. 

«Ми очікуємо, що приєднання до програми Горизонт 2020 значно 

сприятиме інтеграції України до європейської та міжнародної 

наукових спільнот», – зазначив Моедаш. Це надасть українським 

науковцям та бізнесу доступ до всіх складових програми на рівні з 

державами-членами ЄС. Йдеться, зокрема, про доступ до розвитку наукової інфраструктури, мобільності, грантів, 

проектів Twinning щодо міжуніверситетської співпраці, та підтримку інноваційності МСП. Програма також 

передбачає можливість участі у Дії Марії Склодовської-Кюрі з бюджетом 6 мільярдів євро. 

Складовими програми для бізнесу є Інновації в МСП та Доступ 

до фінансування ризиків, які тепер повністю доступні для 

українських підприємців у рамках Горизонту 2020.  

«Щоб отримати більший шмат пирога вартістю 80 мільярдів 

євро, потрібно бути проактивним, знати англійську мову та 

бути на вістрі сучасних досліджень», – радить Квіт. Спеціально 

для потреб консультування були створені Національні 

контактні пункти (НКП). Вони надають всю необхідну 

інформацію про поточні проекти, умови участі, процедури 

подання заявок, участь у консорціумах, пошук партнерів, тощо. 

Слідкуйте за новинами на національному веб-сайті програми 

Горизонт 2020. 

Контекст  

З бюджетом майже 80 млрд. євро на період 2014-2020 рр, програма Горизонт 2020 є найбільшою багатонаціональною 

програмою наукових досліджень та інновацій. У рамках програми-попередниці FP7 Україна була однією з десяти 

найбільш продуктивних третіх країн. Україна 274 рази успішно брала участь у 207 підтриманих пропозиціях. Серед 

п’ятірки пріоритетних сфер участі України в програмі виокремлюють сфери навколишнього середовища (зокрема, 

проблема зміни клімату); транспорту (зокрема, аеронавтика); нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові 

виробничі технології; продовольство, сільське господарство і рибальство, біотехнології; і космос. 

Для набуття чинності підписана угода має бути ратифікована українським парламентом. Проте українські зацікавлені 

сторони вже можуть брати участь у всіх проектах програми Горизонт 2020, що фінансуються в рамках бюджету за 

2015 рік, оскільки асоційоване членство передбачає участь у програмі на період з 2015-2020 рр. 

Більше інформації:  

Мережа Національних контактних пунктів в Україні http://h2020.link/ 

Офіційний сайт програми http://horizon2020projects.com/ 

Як отримати фінансування http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding 

Історії успіху http://www.horizon2020.lu/Downloads/Success-Stories 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/03/31/horizon2020/  
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ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ СТАНЕ ЕФЕКТИВНІШОЮ ЗАВДЯКИ ДОПОМОЗІ 

ЄС 

Гуманітарні наслідки затяжної кризи на сході України продовжують загострюватися. Із збільшенням кількості 

внутрішньо переміщених осіб в Україні до понад 1 мільйона людей, ЄС вирішив підтримати волонтерську 

ініціативу Донбас-SOS – гарячу лінію, яка надає консультації переселенцям – 0 800 309 110.  

 «Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні 

перевищила 1,8 мільйонів людей, включно з тими, хто мігрував до 

інших країн. Дозволю собі зробити порівняння з кризою на 

Балканах, де загальне число переміщених осіб сягло 4 мільйонів. 

Важливо пам’ятати цю статистику, щоб усвідомити весь 

масштаб проблем, з якими ми сьогодні зіткнулися. І здається, що 

ці проблеми завершаться нескоро», - заявляє Беренд де Гроот, 

Керівник Програм співробітництва при Представництві ЄС в 

Україні. Він вважає, що гаряча лінія є важливою складовою 

гуманітарної допомоги людям, що постраждали від кризи. 

«Ми отримуємо від переселенців у середньому 100 дзвінків на день», – розповідає Юлія Галаган, координатор гарячої 

лінії Донбас-SOS. «У більшій кількості випадків люди звертаються до нас із питаннями про евакуацію або про 

надання перепусток. Третьою групою за частотою запитань є потреби в їжі, одязі, ліках та притулку. Кожного дня 

надходять різні запитання. Наприклад, сьогодні люди дзвонили і запитували, чому відбуваються затримки з 

виплатою пільг для внутрішньо переміщених осіб».  

Підтримка волонтерської гарячої лінії Донбас-SOS є 

частиною 18-місячного проекту ЄС, «Всебічна 

стабілізаційна підтримка для внутрішньо-переміщених осіб 

та постраждалого населення в Україні», який 

впроваджується Міжнародною організацією з міграції 

(МОМ). Бюджет проекту становить 6,5 мільйонів євро. 

Окрім гарячої лінії, проект також включає такі компоненти, 

як програма грошових виплат, підтримка 

життєдіяльності вимушених переселенців та підтримка 

стабілізації громад. 

Контекст 

Проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо 

переміщених осіб та постраждалого населення в Україні», 

фінансований Європейським Союзом та впроваджуваний МОМ, реалізується в регіонах з високою концентрацією 

переселенців та в підконтрольних Уряду України частинах Донбасу. Серед іншого проект передбачає надання 

вимушеним переселенцям актуальної інформації та підвищення їхньої обізнаності, технічну допомогу зусиллям Уряду 

України, спрямованим на подолання наслідків кризи, зокрема, через вдосконалення системи реєстрації переселенців 

та систем обробки інформації. 

ЄС залишається одним з головних донорів, які надають гуманітарну підтримку у зв’язку з кризою у східній Україні. 

ЄС вже надав близько 46 мільйонів євро для гуманітарних і перехідних ініціатив, які також включають роботу МОМ. 

Більше інформації: http://www.iom.org.ua/en/assisting-displaced-persons-and-affected-communities 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/03/24/idp-hotline/  
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ЄС ПІДТРИМУЄ СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Громадська ініціатива суспільного мовлення отримала грант ЄС на суму понад 800 тисяч євро для розвитку 

локальних осередків по Україні. 

Громадське ТБ з’явилося у медійному просторі 

України понад рік тому (наприкінці 2013 року) як 

відповідь на давню потребу у незалежному 

суспільному мовлені. Телеканал швидко став важливим 

джерелом оперативної інформації про найважливіші 

суспільні процеси. Із січня 2015 року Громадське ТБ є 

частиною мережі Hromadske Network, яку підтримує 

ЄС. 

«Фактично ми є єдиним в Україні суспільним 

мовником. Це перша за всю історію України 

ініціатива, яка виникла безпосередньо знизу за 

самоорганізації самих журналістів, самостійно 

прижилася в регіонах за ініціативою самих місцевих 

журналістів», - розповідає Микола Фельдман, голова 

проекту Hromadske Network. 

Громадське ТБ відрізняється від більшості українських телеканалів: журналісти ведуть прямі включення з місць 

подій; проекти Громадського переважно суспільно орієнтовані; в ефірі телеканалу немає комерційної реклами. 

«На початку проекту ми не знали, наскільки українці готові жертвувати 

власні кошти для підтримки нашого телеканалу. Але виявилось, що є попит 

на таку ініціативу і реально кошти, які надходили від громадян під час 

Майдану і після, превалювали. Наш бюджет формували переважно кошти 

українців, у відсотковому відношенні вони переважали гранти. Тепер, під 

час війни, коли українці біднішають, внески громадян до проекту 

зменшились», – говорить Роман Скрипін, один із засновників Громадського 

ТБ та його ведучий. Питання залучення нових коштів для підтримки роботи 

та розвитку мережі стало особливо актуальним для телеканалу.  

Упродовж перших місяців своєї діяльності, телеканал став настільки 

популярним, що його команда почала отримувати численні запити від 

регіональних журналістів відтворити подібний формат на місцях. 

Контекст 

Суспільний проект Hromadske Network отримав грант від ЄС у розмірі 815 552 євро на період 2015-2016 років. 

Головною метою проекту є підтримка незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, посилення спроможності 

місцевих ініціатив теле- і радіо-кореспондентів, створення громадської мережі онлайн телебачення і радіо. Hromadske 

Network реалізується двома незалежними НУО, Громадське ТБ і Громадське Радіо. У рамках проекту, Громадське ТБ 

отримує фінансування на розвиток суспільного мовлення у партнерстві з місцевими осередками в Україні, в той час як 

Громадське Радіо отримує фінансування на розвиток мережі своїх кореспондентів. 

Сайт Громадського ТБ: http://www.hromadske.tv/ 

Сайт Громадського Радіо: http://hromadskeradio.org/ 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/04/01/hromadske/  

 

 

 

http://www.hromadske.tv/
http://www.hromadske.tv/
http://hromadskeradio.org/
http://euukrainecoop.net/2015/04/01/hromadske/


 

 

Корисні посилання: 

Дiзнайтесь бiльше про вiдносини України-ЄС 

http://euukrainecoop.net/link/  

Календар: 

Анонси найближчих подiй та короткий огляд новин останнього мiсяця Ви знайдете тут 

http://euukrainecoop.net/calenda/  

http://euukrainecoop.net/link/
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