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ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ СУСІДСТВА ТА ПАРНТЕРСТВА   
З ІНФОРМУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙ

В рамках інформаційно-комунікаційної програми Європейсько-
го Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІПС) впроваджується 
чимало проектів, які мають на меті розповсюдження інформації 
про діяльність Європейського Союзу та його співпрацю з країна-
ми-учасницями Європейської політики сусідства (ЄПС). Зокрема, 
на проекти, пов’язані з підвищенням поінформованості про ЄС 
і відносини з країнами-партнерами та підтримку розвитку де-
мократії, свободи слова й волевиявлення ЄС виділив € 11,5 млн. 

У 2009 році в Україні стартували два проекти: «Європа у серцях 
 українців» та «Вікно в Європу». Перший розпочато у січні радіостанцією 
«Наше радіо». Тричі на тиждень в ефір виходить програма, 
присвячена ЄС та відносинам Україна – ЄС, а в неділю до участі у годинному ток-шоу запрошують практиків й 
експертів з питань двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Усі випуски програм представлено у вільному до-
ступі на спеціально створеному сайті http://www.esua.info.
Другий проект – «Вікно в Європу» – стартував 16 травня 2009 року: в ефір вийшли щотижневі одно-
іменні програми на «5 каналі» та на «Радіо Ера» (див. нижче). Глядачі зможуть подивитися їх щосубо-
ти о 18.20 (з повтором у понеділок о 9.30) та послухати в суботу о 19.34. Цей проект охоплює також  
Білорусь, Росію та Молдову. Охочі зможуть ознайомитися з програмами усіх чотирьох країн на сайті 
http://www.window-to-europe.eu/. 
Інші проекти в рамках інформаційно-комунікаційної програми Європейського Інструменту Сусідства та 
Партнерства включають програми у Вірменії, Азербайджані та Грузії, де виходитимуть телевізійні та ра-
діопрограми, а також газетні додатки. В рамках проекту передбачене відвідання інституцій ЄС групою 
молодих журналістів, до якої увійдуть по два представники від кожної згаданої країни. 

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ, ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄС, ВІДКРИВАЄ «ВІКНО У ЄВРОПУ» 

16 травня 2009 року в Україні розпочався новий фінансований ЄС 
мультинаціональний проект «Діяльність ЗМІ: поширення присут-
ності ЄС у регіоні застосування ЄІСП». 

Метою інформаційного проекту, який є складовою ЄІСП (Євро-
пейського Інструменту Сусідства та Партнерства), визначено за-
безпечення доступу населення та ЗМІ Росії, Бєларусі, України і 
Молдови до незалежних новин та інформації про ЄС;  про про-
екти, фінансовані ЄС; про відносини Євросоюзу з його східними 
сусідами. Комплексна програма охоплює ТБ, радіо, пресу та ін-
тернет-ресурси і розрахована, перш за все, на молодь віком від 
18 до 35 років, а також на широку громадськість Бєларусі, Мол-
дови, Росії, України та держав ЄС. Програми транслюватимуться на «5 каналі» та «Радіо Ера», а в газетах 
«Донбас» та «Рівне Вечірнє» виходитимуть щомісячні публікаціїю Статті також розміщуватимуться і на 
сайті інформаційного агентства «Українські Новини» (http://www.ukranews.com/).
Вся медіапродукція буде доступна російською, білоруською, українською та молдавською мовами на сай-
ті проекту www.window-toeurope.eu, а узагальнюючий огляд подаватиметься англійською. Відвідувачі 
сайту матимуть можливість залишати коментарі, що сприятиме розвитку діалогу з цільовою аудиторією 
в Росії, Бєларусі, Україні та Молдові.
Контактна особа: Михайло Гамалій, e-mail: m.hamalij@media-consulta.com 
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

ПРОЕКТ ЄС ОРГАНІЗУВАВ ТУР З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ДО ЛОНДОНА 

27–30 квітня 2009 року представники десяти пілотних ІТ-компаній 
України відвідали Лондон з метою розвитку бізнес-партнерства 
та огляду торгової виставки Internet World. Захід здійснено в рам-
ках проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку ділової 
спроможності українських малих та середніх підприємств – між-
народний аспект», який впроваджується у Київській, Львівській і 
Харківській областях.

Українських спеціалістів супроводжували керівник проекту Кен 
Накбар і Головний ІТ-експерт проекту Карл Біллсон. Українські 
компанії скористалися нагодою оглянути торгову виставку, скла-
довою якої був пошук партнерів в ЄС.
Загалом для МСП, які беруть участь у Проекті, заплановано шість заходів з розвитку партнерства: три віт-
чизняні і три зарубіжні поїздки для кожного із трьох секторів: інформаційні технології, деревообробка/ 
виробництво меблів, машинобудування/устаткування. 
Так, за підтримки проекту ЄС компанії галузі машинобудування/устаткування були присутніми 31 бе-
резня – 3 квітня 2009 року на міжнародному інвестиційному бізнес-форумі в рамках міжнародної тор-
гової виставки Intertool (Київ), а 20-23 квітня 2009 року взяли участь у турі з питань торгівлі і відвідали 
торгову виставку Subcontracting/Hannover Messe (Ганновер, Німеччина). 
В рамках проекту у травні-червні 2009 року заплановано заходи з розвитку партнерства для двох ін-
ших секторів: 26–29 травня – захід з розвитку торгівлі для деревообробних та меблевих компаній в 
рамках профільної виставки (Львів); 15–16 травня – бізнес-форум для ІТ-компаній у Києві.
Контактна особа: Наталія Мартиненко, e-mail: nataliya.martynenko@sme-int.com.ua 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ПЕРЕВІРЯЄ ЯКІСТЬ

5 травня 2009 року відбулася церемонія нагородження пере-
можців 1-го Всеукраїнського конкурсу на кращу учнівську ро-
боту за темами: «Молодь тестує якість» та «Зелене споживання», 
організованого в рамках спільного проекту ЄС та ПРООН «Спіль-
нота споживачів та громадські об’єднання». 

Конкурс проводився 20 лютого – 20 квітня 2009 року за під-
тримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти 
АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Сева-
стопольської міських державних адміністрацій. Партнерами 
конкурсу виступили авторитетні Фонд з питань тестування то-
варів Stiftung Warentest (Німеччина), Світова Конфедерація спо-
живчих організацій Consumеrs International (Велика Британія).
Конкурсу передувало впровадження в загальноосвітніх школах курсу «Основи споживчих знань», який з 
1 по 12 клас інформуватиме підростаючих споживачів та прищеплюватиме їм базові навички споживчої 
культури. Конкурс мав на меті підвищити обізнаність шкільної молоді в питаннях реалізації прав спо-
живачів, формувати навики орієнтації на сучасному ринку товарів та послуг та сприяти вихованню гра-
мотної споживчої поведінки та культури.
На конкурс було представлено понад 700 робіт, з числа яких журі визначило 6 переможців у двох но-
мінаціях: для 12–14 років – «Зелене споживання»; для 15–17 років – «Молодь тестує якість».
Журі призначило також додаткові номінації: «Найспортивніший тест», «За споживчу вимогливість»,  
«За краще екодетективне розслідування». Усі конкурсні роботи буде представлено на Порталі Споживача  
(http://www.consumerinfo.org.ua/), на виставках в будинку ООН в Україні, в Міністерстві освіти Укра-
їни та у ЗМІ. 
Контактна особа: Марія Савченко, e-mail: maria.savchenko@undp.org.ua
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ЄС ПІДТРИМУЄ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Протягом травня 2009 року в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Підтримка належного 
урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC)» у співробітництві з Національною Академією прокуратури 
України 13–14 травня проведено навчальну сесію з питань виявлення і розслідування корупційних злочинів та 
конференцію з проблем виявлення, розслідування та судового розгляду корупційних злочинів. 

Мета навчання – посилення професійних навичок прокурорів районного рівня у проведенні розслідувань випадків ко-
рупції  і  вдосконалення програми навчання. Учасникам було запропоновано розслідувати змодельовану  корупційну си-
туацію та в підсумку оцінити роль і значення непрямих доказів, а також переваги використання  механізмів міжнародної 
правової взаємодопомоги. Навчальну сесію підготували та провели експерти Базельського інституту урядування.
19-20 травня відбулася конференція на тему: «Корупційні злочини: виявлення, розслідування та судовий розгляд»  
Представники правоохоронних установ, судді, викладачі, експерти Ради Європи та Організації економічного спів-
робітництва та розвитку обговорили питання спеціалізації, багатодисциплінарного підходу, міжвідомчої співпраці у 
боротьбі з корупцією,  а також наслідки реформи кримінальної юстиції в Україні для розслідуванні випадків корупції. 
Було розглянуто спеціалізовані навчальні програми та методики, міжнародну передову практику.
На конференції було представлено пілотний інтерактивний тренінг та посібник з виявлення та розслідування коруп-
ційних злочинів, підготовлений у співпраці з проектом Організації економічного співробітництва та розвитку «Роз-
виток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» та Базельським інститутом урядування.
Контактна особа: Катерина Гаєвська, e-mail: kateryna.gayevska@coe.int 

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

22 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, м. ТЕРНОПІЛЬ,  
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Конференція Україна-ЄС з питань молоді та освіти
На заході будуть представлені європейські освітні програми, включаючи Erasmus Mundus, а також можливості навчання в 
Великобританії, Нідерландах та Германії для українських студентів. На засіданні засідання з питань молодіжного співробіт-
ництва між ЄС та Україною будуть присутні представники програми «Молодь в дії» у Східній Європі, Україні та на Кавказі. 
У конференції візьмуть участь Посол, Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра і 
посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта.
Контактна особа: Ігор Таранов, e-mail: itaran@wp.pl   

22 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, м. КИЇВ
Друга міжнародна конференція з правової реформи прикордонного контролю
Державною прикордонною службою України спільно з Європейським Союзом (ЄС), Державним департаментом Сполуче-
них Штатів Америки та Місією Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні буде проведено Другу міжнародну кон-
ференцію з правової реформи прикордонного контролю. Метою заходу є підтримка Уряду та Парламенту України у зміц-
ненні українського законодавства з прикордонного контролю.
Серед запрошених на конференцію гостей представники Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Представництва Європейської 
Комісії, УВКБ ООН, ФРОНТЕКС, ОБСЄ та Місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM)
Контактна особа: Світлана Слабінська, e-mail: pr@iom.kiev.ua 

23 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, с. ВИшГОРОДОК, ТЕРНОПІЛЬСКА ОБЛАСТЬ
Передача шкільного автобуса, придбаного спільно ЄС та ПРООН,  громаді села Вишгородок
Посол, Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра разом з іншими послами кра-
їн-членів ЄС та представниками ПРООН відвідають село Вишгородок та офіційно передадуть громаді автобус, придбання 
якого профінансоване в рамках спільного проекту ЄС-ПРООН..
Контактна особа: Олег Процик, e-mail oleg.procyk@undp.org.ua 

24 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, с. КИСИЛИН, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Візит до реалізації мікропроекту з Енергетичної екології в школі села Кисилин в рамках проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» (СВА).
Посол, Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра разом з іншими послами кра-
їн-членів ЄС та представниками ПРООН відвідають громаду села Кисилин, яка отримує фінансування ЄС-ПРООН для ре-
монту місцевої школи. 

26 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, м. КИЇВ, ГОТЕЛЬ «РУСЬ»
Семінар з екологічної політики
Проект програми Твіннінг «Зміцнення діяльності Національного агентства з акредитації України (НААУ)» організовує се-
мінар з екологічної політики для українських партнерів щодо основних обов’язкових та добровільних схем оцінки від-
повідності вимогам та стандартам в сфері екології. 
Контактна особа: Віталій Богаєвський, e-mail: bohaievsky@naau.org.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 Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua
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