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Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

Єс запоЧаТКовУЄ У заКарпаТсЬКіЙ оБЛасТі НовУ проГраМУ  
з УправЛіННЯ віДХоДаМи 
6 вересня регіональний проект Єс, спрямований на вдоскона-
лення управління відходами у східних країнах Європейської 
програми добросусідства і партнерства (ЄпДп-східний регіон), 
офіційно розпочав діяльність у пілотному регіоні України – за-
карпатській області. 

Мета проекту «Управління відходами – ЄПДП Східний регіон» – під-
тримати зусилля країн-партнерів, спрямовані на зниження ризиків, 
спричинених неналежним управлінням відходами, що, в свою чергу, 
загрожує забрудненням довкілля й шкодою для здоров’я населення. 

Амбіційний проект має бюджет € 5,9 млн й розрахований на чотири 
роки. Він є важливою складовою Східної Регіональної Індикативної 
програми ЄС ЄПДП і буде впроваджений в усіх країнах ЄПДП Східного 
регіону – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, а також у Російській Федерації.

Проект спрямований на удосконалення управління відходами шляхом запровадження європейських стандартів на очис-
них підприємствах; підтримку ефективних запобіжних ініціатив; оптимізацію процесів збирання та сортування відходів; 
збільшення обсягів  повторного використання, відновлення та безпечної утилізації відходів. Очікується, що ці заходи за-
безпечать повну інвентаризацію існуючих незаконних/невідповідних екологічним нормам звалищ відходів в межах об-
ласті та запровадження інтегрованої стратегії управління відходами у Закарпатській області, розрахованої на 15 років. 

Партнером Проекту від України є національне Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

Контактна особа – олексій Ярошевич, тел.: (067) 209 12 08, http://wastegovernance.org/ 

прЕДсТавНицТво Єс в УКраЇНі провЕЛо іНФорМаціЙНУ зУсТріЧ,  
присвЯЧЕНУ НовиМ проЕКТаМ Єс 
2 вересня у київському готелі «Хрещатик» відбулася інформа-
ційна зустріч, на якій презентовано нові проекти Єс: «Недержав-
ні структури та органи місцевої влади у діяльності з розвитку: 
проекти в країнах-партнерах, Україна» (EuropeAid/131664/L/
ACT/UA) та «Європейський інструмент з питань демократії та 
прав людини: схема підтримки місцевих ініціатив в Україні» 
(EuropeAid/131662/L/ACT/UA). 

Зустріч, організована Представництвом ЄС в Україні, відбулася в два 
етапи – через велику кількість потенційних аплікантів. У ній взяли 
участь понад 200 представників громадянського суспільства, місцевих 
органів влади та ЗМІ. 

Увазі присутніх було представлено огляд двох тематичних грантових 
проектів ЄС: Програми недержавних структур та органів місцевої влади (бюджет € 950 000) та Європейського інстру-
менту з питань демократії та прав людини (бюджет € 1,2 млн). Експерти детально розповіли про цілі та завдання но-
вих проектів, окреслили пріоритети, ознайомили присутніх з правилами підготовки й процедурою надання проектних 
пропозицій, а також роз’яснили критерії оцінки та шляхи їх реалізації. 

Кінцеві терміни подання проектних пропозицій:  
проект «Недержавні структури та органи місцевої влади у діяльності з розвитку: проекти в країнах-партнерах, 
Україна» (EuropeAid/131664/L/ACT/UA) – 30 вересня 2011 року;  
проект «Європейський інструмент з питань демократії та прав людини: Схема підтримки місцевих ініціатив в Україні» 
(EuropeAid/131662/L/ACT/UA) – 10 жовтня 2011 року. 

Пропозиції надаються англійською мовою.

Детальна інформація про проекти, форма проектної заявки та переклад Керівництва для аплікантів:  
EuropeAid  https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome або у розділі «Можли-
вості фінансування» на сайті Представництва ЄС в Україні. Інформацію про конкурси шукайте за їх номером: 131664 та 131662. 

На інтернет-сторінці Представництва ЄС в Україні представлено Презентації у програмі PowerPoint та відповіді на запитання. 

Контактні особи:  станіслав Топольницький, e-mail: stanislav.topolnytskyy@eeas.europa.eu  
Штефані Хартер, e-mail: stefanie.harter@eeas.europa.eu
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УспіШНо завЕрШЕНо піЛоТНиЙ проЕКТ EUBAM «КоорДиНаціЙНі пУНКТи» 
30 серпня у штаб-квартирі EUBAM українські й молдавські парт-
нери Місії Єс приймали своїх колег з європейської агенції Frontex 
(варшава). зустріч було присвячено успішному завершенню 
оперативної фази експериментального проекту “Координаційні 
пункти”.

Проект здійснювався за підтримки EUBAM у прикордонних пунктах 
пропуску «Старокозаче» і «Паланка» на молдавсько-українському 
кордоні з метою поліпшення обміну інформацією між прикордонни-
ми відомствами України, Молдови та країн ЄС. Вжиті заходи дозво-
лять попереджати й виявляти випадки транскордонної злочинності, 
зокрема підробку документів і викрадення транспортних заходів, та 
протистояти їм. 

Учасники зустрічі проаналізували різні аспекти експериментального проекту, відзначивши як позитивні моменти, так 
і питання, що потребують подальшого вирішення. Вони підкреслили, що можливість обмінюватися інформацією та 
знаннями, налагодження і розвиток співробітництва є надзвичайно важливим для досягнення ефективних результатів.

Агенція Frontex, яка координує оперативне співробітництво між країнами ЄС у галузі безпеки кордону, надає дієву під-
тримку фахівцям з прикордонних питань за межами зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

У вересні у Варшаві відбудеться підсумкова зустріч проекту «Координаційні пункти», де буде обговорюватись питання 
щодо продовження його діяльності та подальшого впровадження за межами зовнішніх кордонів ЄС.

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, тел.: (0482) 36 52 74, http://www.eubam.org/ 

проЕКТ Єс ГоТУЄ ТрЕНЕрів До УЧасТі У ЄвропЕЙсЬКиХ  
ДосЛіДНицЬКиХ проГраМаХ
29-30 серпня в Києві проведено дводенний навчальний цикл 
для українських тренерів, що працюють із закладами та органі-
заціями України – учасницями сьомої рамкової програми Єс з 
розвит ку наукових досліджень і технологій (рп7).

Організатори заходу мали на меті навчити представників контактних 
пунктів сучасній методиці та прийомам проведення тренінгів та інфор-
маційних сесій для потенційних учасників Сьомої рамкової програми 
ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій.

Навчальна програма підготовлена Угорською науково-технічною фун-
дацією TETALAP і включає 21 навчальний модуль, кожен з яких містить 
презентації та практичні заняття у контексті програми РП7. 

Українську мережу Національних контактних пунктів Сьомої рамкової 
програми ЄС сформовано у 2011 році. Досвідчені експерти TETALAP провели семінар для представників національних 
контактних пунктів РП7 та регіональних контактних пунктів проекту «Спільний офіс підтримки інтеграції України до 
європейського дослідницького простору».

Контактна особа –  Тетяна Деревянкіна, t.derevyankinajso@fgl-energy.com,  
тел.:(044) 289 13 15, http://www.jso-era.org/
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проЕКТ Єс НаГороДив НаЙаКТивНіШиХ воЛоНТЕрів  
КаМпаНіЇ проТи НасиЛЬсТва
26 серпня у Комсомольську в рамках проекту Єс «права жінок 
та дітей в Україні – комунікаційний компонент» офіційно завер-
шено тримісячну інформаційну кампанію проти насильства «за-
лишайся людиною». 

Під час церемонії представники місцевої влади та організації «Центр 
«Родіс» нагородили найбільш активних волонтерів проекту, які розпов-
сюдили серед комсомольчан майже 8 тисяч малинових браслетів та 
3,5 тисяч інформаційних карток з практичними порадами жертвам до-
машнього насильства.

Як розповіла Аліна Кулік, під час акцій кампанії на вулицях рідного 
міста волонтери багато спілкувалися з городянами, і чимало людей не 
були готовими відверто відповідати на питання щодо випадків домаш-
нього насильства у їхньому особистому житті, тому у нагоді стали картки з номерами гарячої телефонної лінії.

Протягом трьох місяців у Комсомольську було проведено чимало різних заходів: міський молодіжний фотоконкурс 
«Я – проти домашнього насильства!», міську фотовиставку «Комсомольськ – проти домашнього насильства», регіо-
нальний конкурс молодіжної пісні «Молодь - проти домашнього насильства!», міський молодіжний фестиваль «Ма-
линовий браслет», низку вуличних «браслетних» акцій тощо; біля житлових будинків та у ліфтах з’явилася соціальна 
реклама національної телефонної «гарячої лінії» протидії домашньому насильству.

Звертаючись до волонтерів, міський голова Сергій Супрун наголосив на високій соціальній активності юних комсо-
мольчан та їхньому прагненні змінити ставлення городян до проблеми домашнього насильства. 

Під час підбиття підсумків міської інформаційної кампанії відзначено значний вклад місцевих ЗМІ.

Контактна особа – анастасія Троцька, pr@cwrights.com.ua, тел.: (044) 278 3376, http://vsirivni.com.ua/ 

проЕКТ Єс провів сЕМіНар з МЕНЕДЖМЕНТУ зНаНЬ Та КоМУНіКаціЇ 
9-12 серпня проект Єс/прооН «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду. Фаза 2» провів семінар для координаторів ре-
гіональних відділень проекту. з вітальним словом до присутніх 
звернулися постійний координатор системи ооН в Україні олів’є 
адам та заступник начальника Департаменту забезпечення вза-
ємодії з верховною радою України та регіонами секретаріату Ка-
бінету Міністрів України Тетяна Матійчук.

Менеджери проекту представили своїм колегам з регіонів ме-
тодологію впровадження проекту, акцентувавши увагу на нових 
компонентах – економічному розвитку через підтримку сільськогоспо-
дарських та обслуговуючих кооперативів та впровадженні масштабних 
проектів з альтернативної або відновлюваної енергетики. Команда про-
екту обговорила стратегію подальшої підтримки місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, у непілотних областях.

Регіональні координатори ознайомились із новими трендами у менеджменті знань та підходами до інформування про 
результати роботи проекту. Зокрема, йшлося про спілкування в реальному часі та використання соціальних мереж для 
розповсюдження інформації про результати діяльності партнерів. 

Контактна особа – Ганна Яцюк, ganna.yatsyuk@undp.org, тел.: (050) 417 96 68, http://cba.org.ua/  
сторінка проекту в мережі Facebook http://www.facebook.com/cbaproject
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  аНоНси поДіЙ  

16-17 вЕрЕсНЯ, м. сЕвасТопоЛЬ
перший інвестиційний форум у севастополі за участю Голови представництва Єс в Україні  
Жозе Мануела пінту Тейшейри.

Контактна особа – анастасія полінкова, directorpr@ch.kiev.ua, тел.: (067) 401 97 29, http://www.ch.kiev.ua/

15-17 вЕрЕсНЯ, м. ЯЛТа
8-а  Ялтинська щорічна зустріч "Україна та світ: спільні виклики, спільне майбутнє" за участю Комісара Єс  
з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле. 

Контактна особа - Девід стулік, прес-офіцер, тел.: (096) 438 03 24, http://yes-ukraine.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


