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зУсТріЧ КоорДиНаТорів проЕКТів ТЕМпУс в раМКаХ  
ЧЕТвЕрТоГо КоНКУрсУ заЯвоК
20 вересня Національний Темпус-офіс в Україні провів зустріч 
із координаторами проектів за участю українських партнерів, 
обраних в рамках четвертого конкурсу заявок (IV програма  
Темпус).  

Організатори зустрічі привітали дев’ятьох переможців конкурсу за-
явок IV програми  Темпус та надали координаторам обраних проектів 
рекомендації щодо їх реалізації.  Зокрема, на зустрічі розглянуто пи-
тання реєстрації, комунікації, менеджменту, моніторингу, візуалізації, 
розпов сюдження інформації про проект. 

Понад 40 представників 24 вищих навчальних закладів, 15 державних і 
громадських організацій, Виконавчої агенції ЄС з питань освіти, аудіовізу-
альної продукції та культури, а також Представництва ЄС в Україні ознайо-
милися із проектами, у яких братимуть участь українські партнери. 

Присутні обговорили  нові проекти, перспективи й очікувані результати їх упровадження в Україні, а також особливості 
та оптимальні підходи до реалізації програми Темпус у сучасних умовах. 

Контактна особа – Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua, http://tempus.org.ua/

проЕКТ Єс провів сЕМіНар «НизЬКовУГЛЕцЕві ТЕХНоЛоГіЇ  
ДЛЯ сТаБіЛізаціЇ КЛіМаТУ»
14-15 вересня в рамках проекту Єс «Низьковуглецеві можли-
вості для індустріальних регіонів України» відбувся дводенний 
семінар «Низьковуглецеві технології для стабілізації клімату».  
У заході, організованому за підтримки Донецької облдержад-
міністрації, взяли участь представники органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, бізнес-структур, науки і освіти 
із Дніпропетровської, Донецької, запорізької, Луганської і Хар-
ківської областей.  

Протягом першого дня були розглянуті питання  впливу енергетики, 
промисловості і транспорту на клімат, а також проаналізовано техноло-
гічні можливості пом’якшення наслідків зміни клімату. Організатором 
та координатором дискусії  виступило Управління промисловості і роз-
витку інфраструктури Донецької обласної державної адміністрації. 

Другого дня у центрі уваги учасників були проблеми попередження та подолання наслідків впливу зміни клімату на 
навколишнє природне середовище, біорізноманітність і людину, а також оцінка перспектив адаптації до змін клімату. 
Ініціатор та модератор обговорення – Державне управління охорони навколишнього природного середовища в До-
нецькій області.  

Підбиваючи підсумки дискусії, учасники наголосили, що запровадження низьковуглецевих технологій є запору-
кою успішного розвитку галузей видобування викопного палива, зокрема, у контексті забезпечення енергетичної 
безпеки України. 

Контактна особа – Микола Шеставін, e-mail: lcoir@ukr.net, тел.: (050) 217 94 43, http://lcoir-ua.eu/
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піДБиТо піДсУМКи проЕКТУ Єс із  рЕГУЛЮваННЯ ГазовоГо сЕКТорУ  
14 вересня у Києві відбулася заключна конференція проекту Єс 
Twinning “посилення регуляторної та юридичної спроможності 
НКрЕ щодо регулювання газового сектору”.  проект мав на меті 
надати Національній комісії із регулювання електроенергетики 
України допомогу у формуванні та впровадженні нових підходів 
до регулювання газового сектору на основі міжнародного досвіду 
та відповідно до положень внутрішнього енергетичного ринку Єс.

Представники української влади високо оцінили результати проекту. 
Вони засвідчили, що спеціалісти Національної комісії опанували сучас-
ні технічні знання, навички та засвоїли нормативні положення у газовій 
сфері. Це дозволить їм запроваджувати економічно обґрунтовані тари-
фи, підвищити якість обслуговування, забезпечити захист економічно 
вразливих клієнтів на етапі переходу до нової тарифікації.

В рамках проекту дано оцінку чинного українського законодавства у газовій галузі, визначено положення, що не відпо-
відають Зводу правил внутрішнього енергетичного ринку ЄС, а також підготовлено пропозиції, спрямовані на подаль-
шу гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС. 

Національна комісія також підготувала проект річного моніторингового звіту відповідно до положень статті 25 Дирек-
тиви 2003/55/EC  («Газова директива») з урахуванням передового досвіду регулюючих органів ЄС.

Виконання рекомендацій, розроблених в рамках проекту для газової галузі України, дозволить забезпечити спожива-
чів надійними, безпечними та ефективними послугами за доступними й економічно обґрунтованими цінами.

Контактна особа –  Лемлем саід ісса, e-mail: nerctwinninglsi@nerc.gov.ua,  
тел.: (044) 277 30 17, сайт: http://twinning.com.ua/

проЕКТ Єс піДГоТУвав НавЧаЛЬНУ оНЛаЙН-ГрУ ДЛЯ піДЛіТКів 
9 вересня в рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні – 
комунікаційний компонент» у київській школі № 187 дано старт 
он-лайн грі, покликаній привернути увагу громадськості до 
проблем домашнього насильства.  охочі можуть долучитися до 
гри через соціальні мережі «вКонтакте» та «Facebook».

Основна цільова аудиторія нової гри –  підлітки та молодь. У віртуаль-
ному світі вони стикатимуться з різними  ситуаціями, пов’язаними із на-
сильством, і повинні будуть обрати  оптимальний спосіб поведінки. У 
такий ігровий спосіб розробники проекту змушують замислитися про 
проблему насильства у повсякденному житті та стимулювати позитив-
ну поведінку в реальному світі. 

«Незважаючи на свою привабливу розважальну концепцію, гра містить 
цілком серйозне повідомлення: вибору шляху насильства або прими-
рення із насильством завжди є альтернатива. У кількох віртуальних ситуаціях, пов’язаних із насильством, гравці змо-
жуть взяти на себе роль свідка, агресора чи жертви – і кожного разу їм доведеться обирати модель поведінки. Це не 
лише змусить замислитися про проблему насильства, але й підкаже, яким чином ви зможете впливати на зниження 
рівня насильства і вирішення конфліктів у реальному житті», – розповів керівник проекту Рік Флінт.

Усі охочі можуть долучитися до гри через вебсайт http://game.vsirivni.com.ua/game, зареєструвавшись на даному 
ресурсі, або використавши свої профілі «ВКонтакте» та на «Facebook». На кожного гравця чекає приз, а кращі сто отри-
мають у подарунок картку пам’яті у вигляді браслету. 

Більше інформації – анастасія Троцька, pr@cwrights.com.ua, тел.: (044) 278 3376, http://vsirivni.com.ua/ 
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сЕМіНар із піДГоТовКи проЕКТів в раМКаХ проГраМи ТраНсКорДоННоГо 
співроБіТНицТва У БасЕЙНі ЧорНоГо МорЯ
8-10 вересня в Криму відбувся семінар для потенційних учасників 
конкурсу  проектних заявок програми «Транскордонне співробіт-
ництво в басейні Чорного моря ENPI 2007-2013». захід організо-
вано агентством з регіонального розвитку республіки Крим.  

Участь у конкурсі проектних заявок надасть кримським організаціям 
можливість отримати фінансову підтримку з боку ЄС і реалізувати про-
екти, спрямовані на забезпечення сталого економічного та соціального 
розвитку регіону басейну Чорного моря.

Під час триденниого семінару учасники дізналися про транскордонні 
проекти, що реалізуються в Україні в рамках Програми співробітництва 
в басейні Чорного моря. Вони отримали детальну інформацію про цілі 
та пріоритети Програми, основні принципи й методи управління про-
ектним циклом.

Основну увагу було приділено підготовці пропозицій для проектів прикордонного співробітництва. Учасники ознайо-
милися із положеннями, що регулюють діяльність заявників, і правилами оформлення заявки на грант. Вони навчили-
ся формувати проект бюджету, дізналися про правила моніторингу та звітності по проектам.

Контактна особа –  в’ячеслав Топоров, e-mail: toporov@undp.crimea.ua,  
тел.: (066) 22 77220, http://www.ard.crimea.ua/  

аГЕНТсТво із рЕГіоНаЛЬНоГо розвиТКУ КриМУ провЕЛо роБоЧУ зУсТріЧ  
з пиТаНЬ заЛУЧЕННЯ МіЖНароДНиХ рЕсУрсів ДЛЯ ТЕХНіЧНоЇ ДопоМоГи 
7 вересня агентство з регіонального розвитку республіки Крим 
провело робочу зустріч, присвячену перспективам залучення 
міжнародних ресурсів для реалізації завдань соціально-еконо-
мічного розвитку автономії. Міжнародні експерти ознайомили 
представників міністерств, відомств та органів місцевого само-
врядування з досвідом підготовки та реалізації проектів міжна-
родної технічної допомоги.

На зустрічі розглядалося широке коло питань: участь місцевих орга-
нів влади та територіальних громад у проектах і програмах ЄС, досвід 
українських регіонів щодо залучення фінансування з європейських 
фондів для розвитку проектів на місцевому та регіональному рівнях в 
партнерстві з установами та організаціями ЄС тощо. 

Експерти представили онлайн-інструмент стимулювання інвестицій – FDI Intelligence. Цей міжнародний інтернет-ре-
сурс акумулює інформацію про інвесторів з усього світу. Нині Агентство має доступ до нього отже, може встановлювати 
контакти із потенційними інвесторами, пропонуючи їм співпрацю та участь у інвестиційних проектах. За допомогою цієї 
бази даних Крим презентує на міжнародному рівні й власні інвестиційні сайти.

Контактна особа –  в’ячеслав Топоров, e-mail: toporov@undp.crimea.ua,  
тел.: (066) 22 77220, http://www.ard.crimea.ua/  
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проДовЖУЄТЬсЯ приЙоМ заЯвоК На КоНКУрс Єс  
«рівНі МоЖЛивосТі: КраЩиЙ роБоТоДавЕцЬ 2011» 
понад 30 українських підприємств вже подали заявки на участь 
у конкурсі Єс «рівні можливості: кращий роботодавець 2011», 
оголошений у червні цього року в рамках проекту «права жінок 
та дітей в Україні – комунікаційний компонент». 

Серед претендентів на перемогу – промислові підприємства («Електро-
важмаш», «СКФ Україна», «Київський вітамінний завод», «Арселор-
Міттал Кривий Ріг»), ЗМІ (ТРК «Україна»), консалтингові організації 
(Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»).

Представник організатора конкурсу та менеджер зі зв’язків із громад-
ськістю проекту Анастасія Троцька: «Для участі в конкурсі компанії до-
сить навести приклади з власного досвіду, які допомагають поєднувати 
кар’єру і сім’ю: гнучкий робочий графік, дистанційна робота тощо; за-
безпечення рівних можливостей для професійного зростання незалеж-
но від статі працівника та інше. Головний приз переможцеві – річна програма членства у Європейській бізнес-асоціації 
і бізнес-тренінги». 

Компанії, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть до 15 жовтня 2011 р. заповнити заявку на сайті  
www.rivnist.in.ua.  

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

ТрЕТіЙ ФорУМ з поШУКУ парТНЕрів проГраМи ТраНсКорДоННоГо 
співроБіТНицТва поЛЬЩа-БіЛорУсЬ-УКраЇНа
30 серпня у польському місті Люблін в рамках програми транс-
кордонного співробітництва польща-Білорусь-Україна від-
бувся третій форум з пошуку партнерів. У ньому взяли участь 
понад 300 представників країн – учасниць програми.

На загальній сесії учасники отримали практичні рекомендації щодо 
формування та сталого розвитку партнерських відносин в рамках про-
ектів прикордонного співробітництва. На семінарах та під час індиві-
дуальних зустрічей визначалися глобальні транскордонні проблеми, 
формувалися цілі та шляхи співпраці, розглядалися питання бюджету-
вання й регламентів. 

Організатори Форуму – Об’єднаний технічний секретаріат у співпраці   
з експертами з Ініціативи розвитку регіональних можливостей.

Орієнтовний бюджет конкурсу складає понад € 88 млн.

Більше інформації: http://www.pl-by-ua.eu/

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


