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  проЕКТи, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс  

Єс привЕрТаЄ УвагУ до загрозливих НаслідКів виКорисТаННЯ азБЕсТУ в УКраїНі
23 березня, Київ. посадовці представництва Єс в Україні взяли участь у першій 
Міжнародній конференції з питань оцінки, попередження і подолання наслідків 
використання азбесту в Україні. організатори заходу – академія медичних 
наук України, Українська громадська організація «Мама 86» та голландська 
неурядова організація «Жінки Європи за майбутнє».

Азбест, зокрема, хризотил-азбест, у середині ХХ століття використовували у вироб-
ництві будівельних матеріалів. Однак після виявлення згубного впливу на здоров’я 
людей канцерогенних елементів, що входять до його складу, застосування цього ма-
теріалу в ЄС було обмежене, а починаючи з 70-х років минулого століття – заборо-
нене. У той же час поза межами ЄС, зокрема, у країнах СНД, азбест все ще широко 
використовується, а усвідомлення смертельно небезпечних наслідків його впливу на 
здоров’я людини практично відсутнє. Учасники дискусії наголосили на важливості ши-
рокого інформування громадськості України щодо небезпечності азбесту, а також на необхідності врегулювання міжнародного ринку 
хризотил-азбесту. Україна є одним з найбільших виробників та споживачів цього матеріалу і виступає проти  його включення до Додатку  
III Роттердамської конвенції, яка регулює торгівлю хімічними речовинами. Втім, учасники конференції висловили сподівання, що до на-
ступної Конференції Сторін Україна внесе хризотил-азбест до згаданого переліку, за що виступає і ЄС. Цей крок не спричинить заборону 
на торгівлю хризотил-азбестом, але дозволить покращити обмін інформацією. 

Контатна особа - Жан-Франсуа Море, керівник сектору представництва Єс в Україні,  
Jean-Francois.Moret@eeas.europa.eu

проЕКТ Єс/проооН сприЯЄ сТалоМУ розвиТКУ КриМУ  
23 березня, ар Крим. У сімферополі завершено навчальний курс «Місцевий та 
регіональний розвиток: методологія, інструменти, управління проектами», до 
участі в якому було залучено 29 представників муніципалітетів, районних адміні-
страцій, а також міністерств ар Крим і недержавних організацій автономії. 

Навчальну програму розроблено експертами проекту ЄС/ПРООН «Підтримка регіональ-
ного розвитку Криму». Вона включала три дводенних семінари в Євпаторії та теоретичний 
екзамен. Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Криму Ольга Кривенко ви-
словила подяку ЄС та ПРООН за підтримку ініціатив, спрямованих на розвиток потенціалу 
спеціалістів, що займаються розробкою й реалізацією  проектів місцевого розвитку, та за 
можливість підвищити їхню кваліфікацію відповідно до європейських стандартів. Як за-
значила Ольга Кривенко, такі заходи сприятимуть сталому розвитку АР Крим і формуван-
ню висококваліфікованої команди експертів з питань регіонального розвитку.  

Більше інформації: info@undp.crimea.ua, тел.: +38(0652) 248-002 (офіс прооН в ар Крим). 

сТарТУвав НовиЙ проЕКТ Єс Twinning з розвиТКУ дЕрЖслУЖБи УКраїНи 
23 березня, Київ. У Національній агенції України з питань державної служби 
відбулася конференція з нагоди відкриття нового проекту Twinning "підтримка 
розвитку державної служби в Україні". Бюджет проекту становить € 1,5 млн. 
він впроваджуватиметься міжнародним консорціумом за участю Національної 
Школи управління Уряду великої Британії та Національної школи державного 
управління польщі. 

Проект триватиме 23 місяці й має на меті посилити потенціал Національної агенції 
України з питань державної служби щодо її реформування шляхом запровадження 
стратегічного підходу до формування відповідної державної політики, застосування 
нових інструментів управління людськими ресурсами та запровадження у практи-
ку європейських принципів і стандартів діяльності. Голова Нацдержслужби України 
В’ячеслав Толкованов наголосив, що проект ЄС Twinning відповідає пріоритетам Про-
грами економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та 
порядку денного асоціації Україна-ЄС. У конференції взяли участь Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер, т.в.о. Посла Респу-
бліки Польща в Україні Даріуш Горжинскі, т.в.о. Керівника Управління програм допомоги Представництва Європейського Союзу в 
Україні Хосе Роман Леон Лора, Директор департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України Юрій Євтє-
єв, перший заступник Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України 
Петро Паноченко та Віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Марина Білинська, 
експерти, представники ЗМІ. У рамках заходу підписано Угоду про співробітництво між Національною агенцією України з питань 
державної служби та партнерськими організаціями щодо створення дослідницької мережі з питань розвитку державної служби.

Більше інформації: CST winning@gmail.com, тел.: : +38 (044) 256 0023
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НовиЙ підрУЧНиК «ісТоріЯ УКраїНи МУлЬТиКУлЬТУрНа»  
сТворЕНо за підТриМКи проЕКТУ Єс 
16 березня, Київ. асоціація викладачів історії, громадянської освіти та 
соціальних досліджень «Нова доба» організувала конференцію з проблем 
мультикультурної історії України. На заході підбито підсумки дворічного 
проекту - освітньої ініціативи «Багатокультурна історія України», який було 
реалізовано у у 2010-2011 рр. у партнерстві з Європейською асоціацією 
викладачів історії EUROCLiO та міжнародною мережею молодих істориків 
EUSTORY за підтримки Європейського союзу. проект профінансовано в 
рамках Європейського інструменту демократії та прав людини.

Мета проекту – сприяння громадській дискусії щодо ролі історії у посткомуністично-
му соціумі та виявлення нових можливостей формування толерантного мультикуль-
турного способу життя й суспільних відносин на основі сучасних підходів до освіти.  
В рамках проекту проведено низку експертних дискусій, організовано літню школу з питань толерантності та мультикультурності для 
студентів й молодих викладачів, конкурси есе й дослідницьких робіт. Найвагомішим підсумком проекту є видання підручника з муль-
тикультурності «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна». Під час заключної конференції в обговоренні видання взяли 
участь  понад 100 викладачів, студентів, представників етнічних меншин України. 

Автори підручника використали мультикультурний підхід до оцінки української історії, який не лише дає нові знання, але й стимулює індиві-
дуальну роботу учнів з першоджерелами та заохочує до самостійного мислення. У такий спосіб молодь вчиться цінувати етнічну, культурну, 
релігійну багатоманітність України, сповідувати принципи рівних можливостей й неприйняття дискримінації у будь-яких її проявах.  

Видання, що складається з 330 сторінок, є додатковим до затверджених в Україні підручників з історії і суттєво їх доповнює.  
Електронну версію посібника розміщено на сайті «Нової доби».

Контактна особа - петро Кендзьор, kendzor@novadoba.org.ua, www.novadoba.org.ua  

Єс сКЕрУЄ €3,4 МлН На розвиТоК ТУризМУ в КриМУ 
13 березня, Брюссель. Європейська Комісія підтримує розвиток туристич-
ної галузі у Криму й севастополі, забезпечення її збалансованого поступу 
та створення привабливого, конкурентоспроможного туристичного про-
дукту. На це спрямований фінансований Єс проект, який триватиме 36 міся-
ців, а його впровадженням займатиметься консорціум на чолі з gDSiLimited  
(ірландія) – однією з найавторитетніших міжнародних консалтингових ком-
паній з розвитку.  Бюджет проекту становить €3,4 млн; ще €1,5 млн буде ске-
ровано на технічне забезпечення проекту. 

Проект спрямований на посилення потенціалу державного та приватного секторів 
туристичної галузі, диверсифікацію й підвищення якості туристичного продукту, 
досягнення міжнародних стандартів сервісу. У співпраці з Міністерством курортів і 
туризму Криму  планується сконцентрувати зусилля на вдосконаленні профільного 
законодавства, а також на питаннях класифікації, стандартів, планування та реалі-
зації стратегії розвитку й реорганізації територій, цільового маркетингу, статистики, інформаційного забезпечення. Передбачається, 
що буде розширено можливості місцевих органів влади щодо реалізації програм розвитку туризму та розроблено комплексні пла-
ни, спрямовані на вдосконалення діяльності галузі на локальному рівні. Проект також надасть конкретну допомогу Севастопольській 
міській адміністрації щодо перегляду програми розвитку туризму. 

зУсТріЧ в раМКах програМи східНого парТНЕрсТва «КУлЬТУра» 
5-6 березня, Київ. представники 15 ґрантових проектів, фінансованих Єс 
в рамках програми східного партнерства «Культура», зібралися в Києві 
на перший семінар, організований Бюро регіонального моніторингу та 
інституційного розвитку. На заході були присутні посадовці представництв 
та делегацій Єс в Україні, вірменії, Білорусі та грузії. 

Учасники отримали інформацію щодо усіх 15 регіональних проектів культурної про-
грами Східного партнерства, на реалізацію яких ЄС спрямує € 8,2 млн. Їх впрова-
дження дозволить розширити можливості профільних закладів та діячів культури 
країн Східного партнерства шляхом розвитку навичок управління проектами у сфері 
культури та вдосконалення політики стимулювання й підтримки культурних ініціатив. 

Мета програми – посилити роль культури як рушійної сили сталого економічного, соці-
ального, людського розвитку. Проекти охоплюють широкий спектр тем:  від кіно та фото-
графії – до ремесел і видавничої справи. Чотири з 15 проектів очолюють українські організації, ще шість - безпосередньо пов’язані з Україною. 

Контактна особа – олена паливода,  elena.palivoda@euroeastculture.eu, http://euroeastculture.eu/
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Нові пЕрспЕКТиви в раМКах «віКНа длЯ Молоді» східНого парТНЕрсТва 
4-9 березня у львові відбувся установчий семінар “go East” («Йдемо на схід») 
в рамках програми «Молодь в дії», організований Національною агенцією 
програми «Молодь в дії» та Фондом розвитку системи освіти (польща).

Сорок представників країн-учасниць програми «Молодь в дії» та Східного партнер-
ства обговорили нові можливості міжнародної співпраці в рамках «Вікна для моло-
ді» Східного партнерства та розвитку інтернаціональних молодіжних проектів.  На 
її цілі Європейський Союз виділив на 2012-2013 рр. додаткові кошти з бюджету 
фінансування проектів за участю організацій з країн східного регіону. 

Під час семінару молодіжні лідери та координатори програм дізналися більше про 
«Молодь в дії», обмінялися досвідом роботи, сформували низку ідей та концепцій 
майбутньої співпраці  й започаткували нові партнерські зв’язки, які допоможуть їм ак-
тивніше брати участь у заходах «Вікна для молоді» Східного партнерства. Зокрема, 
йшлося про конкретні кроки на підтримку молоді з обмеженими можливостями, яка мешкає у сільських та бідних міських районах. 

Контактна особа – андрій павлович, andrij.pavlovych@frse.org.pl, http://www.salto-youth.net 

сТарТУвала дрУга Фаза проЕКТУ Єс/прооН  
«підТриМКа рЕгіоНалЬНого розвиТКУ КриМУ»
1 березня, сімферополь. розпочато другий етап проекту Єс/прооН «підтримка 
регіонального розвитку Криму», який стартував у 2010 р.  Мета другої фази - 
надати регіонам автономії допомогу в реалізації стратегій соціально-економіч-
ного розвитку шляхом залучення та ефективного використання фінансових 
ресурсів. про це було оголошено під час Міжнародної конференції донорів, ор-
ганізованої Міністерством економічного розвитку та торгівлі ар Крим. 

Друга фаза проекту триватиме до липня 2013-го року і буде спрямована на по-
силення місцевого потенціалу розвитку, залучення інвестицій, стимулювання ак-
тивності громад та підготовку кадрів, які продовжуватимуть працювати над запо-
чаткованими проектом  ініціативами після його завершення. Проект «Підтримка 
регіонального розвитку Криму» тісно співпрацюватиме  з Радою міністрів авто-
номії, профільними міністерствами, Верховною Радою АРК. Головною цільовою 
групою проекту є, в першу чергу, управління економіки міських і районних адміністрацій і місцеві громадські організації. 

В рамках другої фази за чітко визначеними критеріями буде відібрано  5 міст і районів Криму, в яких і буде реалізовано проект. 
Вони отримають підтримку щодо підготовки, презентації та впровадження проектів розвитку територій. Команда у складі шести екс-
пертів проекту співпрацюватиме з адміністраціями відібраних муніципалітетів та районів, а також з недержавними організаціями й 
громадами задля визначення нагальних проблем місцевого розвитку, підготовки цільових проектів та залучення прямих іноземних 
інвестицій для їх реалізації. Йдеться про бізнес-цілі (створення інкубаторів, технопарків тощо); сталий розвиток (соціальні, економічні 
проблеми, захист довкілля); розвиток інфраструктури, вдосконалення адміністративного управління.  Експерти нададуть пілотним 
регіонам методичну допомогу та сприятимуть посиленню їх інвестиційної привабливості. Міністр економічного розвитку та торгівлі 
АР Крим Світлана Верба наголосила: « Дуже важливо, що реалізація проекту не тільки допоможе залучити інвестицій, але й сприяти-
ме створенню Агенцій місцевого розвитку у районах та містах». 

Більше інформації: тел.: +380 (652) 248-002, info@undp.crimea.ua (офіс прооН у Криму)

НовиЙ проЕКТ Єс На підТриМКУ захисТУ ЕКології Та природНих рЕсУрсів  
1 березня, Київ. відбулася стартова зустріч нового фінансованого Єс проекту. 
згідно з програмою асоціації Україна-Єс та екологічними угодами про спів-
працю, Європейський союз надасть профільному відомству підтримку задля 
досягнення пріоритетів національної екологічної стратегії. високопосадовці 
представництва Єс в Україні, посольства Швеції в Україні, експерти.

Проект, що впроваджуватиметься консорціумом на чолі з Eptisa, триватиме 35 міся-
ців, і за цей час ЄС скерує на його цілі € 3,3 млн. Проект надаватиме підтримку Мініс-
терству екології та природних ресурсів України (МЕПР), громадянському суспільству, 
усім зацікавленим сторонам в питаннях реалізації, координації, управління й звітності 
для ЄС щодо виконання програми бюджетної секторальної підтримки (SBS), обсяг 
якої становить € 35 млн. Новий проект ЄС покликаний відіграти визначальну роль у 
впровадженні Екологічної стратегії, підтримці програми SBS, а також у розвитку по-
тенціалу МЕПР. Головними темами обговорення на розширеному засіданні будуть гармонізація українського законодавства з Aquis ЕС, 
побудова інституційного й адміністративного потенціалу, спільний моніторинг виконання програми SBS в частині співпраці з громадян-
ським суспільством. 

Контактна особа -  ганна голубовська-онісімова, applego19@gmail.com
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проЕКТ Єс EUBAM провів сЕМіНар з пиТаНЬ КоНТролЮ оБігУ зБрої 
28-29 лютого, одеса. У семінарі «Боротьба з незаконним обігом зброї, ра-
діологічних та ядерних матеріалів», організованому Місією EUBAM, взяли 
участь українські й молдавські профільні експерти, а також їх колеги з вели-
кої Британії та SELEC. 

Присутні ознайомилися з поточною ситуацією щодо обігу зброї на кордоні України 
й Молдови та випадками кримінальних розслідувань на міжнародному і націо-
нальному рівнях. 

Виступаючи на тренінгах, експерти з Великої Британії представили останні досяг-
нення у сфері  технологій і методик попередження й виявлення незаконної торгівлі 
зброєю, радіологічними та ядерними матеріалами. Представники EUBAM відзна-
чили спільні українсько-молдовські зусилля, спрямовані на протидію  цим явищам 
та боротьбу з ними, і досягнення у цій сфері. 

Контактна особа - Марина решетняк, press@eubam.org, http://www.eubam.org/ 

оБговорЕНо УЧасТЬ УКраїНи У раМКових програМах Єс 
27 лютого, Київ. На засіданні підкомітету «Наука і технології, дослідження та 
розвиток, освіта, культура, охорона здоров’я», який працює в рамках плану 
дій Єс-Україна, представники українських міністерств освіти та науки, моло-
ді і спорту, а також культури, охорони здоров’я, Мзс, держтелерадіо України, 
державної агенції з питань науки, інновацій та інформатизації обговорили 
стан та перспективи участі України у сьомій  рамковій програмі Єс (рп7).  

Перший заступник міністра освіти та науки, молоді і спорту України Євген Сулима 
наголосив, що міністерство переважно виконало свої зобов’язання у контексті гло-
бальної євроінтеграції. «Ми зацікавлені у збільшенні кількості українських дослід-
ницьких груп, які беруть участь у РП, – заявив посадовець. – Міністерство постійно 
залучає національні університети до участі у фінансованих ЄС програмах TEMPUS, 
Erasmus Mundus и Jean Monnet». 

Євген Суліма підкреслив, що відповідно до плану інтеграції України у європейський освітні простір, правничі засади запровадження 
додатка до диплому європейського зразка створені й міністерство розпочало його видачу. 

детальніше: http://mon.gov.ua/

  аНоНси подіЙ  

4-5 КвіТНЯ, Київ
Міжнародна конференція з безпеки на Євро 2012 - під егідою EUBAM.

Контактна особа - Марина решетняк, press@eubam.org,  http://www.eubam.org/  

5 КвіТНЯ, Київ
всеукраїнська зустріч з питань попередження віл/сНід через освіту.

Контактна особа - володимир пономаренко, тел.: (044) 531 5255

6 КвіТНЯ, Київ
церемонія нагородження лауреатів конкурсу «діти за чисту енергію».

Контактна особа - Марина Швихар, maryna.shvyhar@gmail.com

10 КвіТНЯ, Київ
Експертна місія TAiEX для спеціалістів держкомітету із земельних ресурсів та Міністерства сільського господарства. 

детальніше: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

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


