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ЛЬвів’ЯНи ДіЛЯТЬсЯ з КриМсЬКиМи КоЛЕГаМи ДосвіДоМ  
піДГоТовКи іННоваціЙНиХ проЕКТів
12 квітня у сімферополі відбувся семінар «особливості розробки проектів, 
спрямованих на підтримку інновацій на регіональному рівні», організований 
проектом Єс/прооН «підтримка регіонального розвитку Криму». 

Досвідом запровадження інноваційних підходів до підготовки проектів з пред-
ставниками громадських організацій, бізнес-асоціацій, науковцями та пред-
ставниками влади Криму поділився заступник директора Львівського центру 
науково-технічної та економічної інформації Іван Кульчицький. Він також пре-
зентував присутнім фінансовані ЄС програми, які мають на меті підтримку інно-
вацій, і наголосив, що Крим також є пілотним регіоном проекту ЄС «Підтримка 
наукових та наукоємних технологій в Україні».  Цей проект має на меті надати 
практичну допомогу у розвитку інноваційної інфраструктури України задля її ре-
формування відповідно до сучасних міжнародних стандартів.  

Проект ЄС/ПРООН «Підтримка регіонального розвитку Криму» впроваджується у п’яти кримських регіонах і покликаний надати їм 
підтримку щодо підготовки проектів сталого місцевого розвитку, включаючи інноваційні підходи.  

Більше інформації: http://www.undp.crimea.ua/

ЕКспЕрТи проЕКТів Єс/прооН сприЯЮТЬ рЕаЛізаціЇ  
У КриМУ ціЛЕЙ розвиТКУ ТисЯЧоЛіТТЯ 
10  квітня у сімферополі  аналітик програми прооН Куртмолла абдулганієв 
та експерт проекту Єс/прооН «підтримка регіонального розвитку Криму» 
олена Козлюк передали Громадській раді при урядові ар Крим рекомендації 
щодо адаптації в автономії цілей розвитку тисячоліття (црТ). Документ 
підготовлено в рамках  роботи зі стратегічного розвитку Криму.  27-го березня 
доповідь було представлено неурядовим організаціям і науковим колам. 

Адаптацію ЦРТ до локальних умов розпочато у кількох регіонах України – на 
Львівщині й Донеччині. Початок цієї роботи у Криму ініційовано проектом 
ЄС/ПРООН – вона спрямована на створення платформи для діалогу й співпраці 
державного сектору, уряду та міжнародних організацій. 

Проектною групою організовано 32 фокус-групи за участі представників громад-
ських організацій, міністерств, держкомітетів, територіальних громад АР Крим. 
Вони обговорили актуальні питання адаптації Цілей розвитку тисячоліття у Криму та рекомендації з цього приводу. Таким чином, 
до роботи над документом було залучено 115 осіб, чиї ідеї та пропозиції враховано у фінальному варіанті рекомендацій. 

Більше інформації: http://www.undp.crimea.ua/

НазваНо пЕрЕМоЖців КоНКУрсУ ДиТЯЧоГо МаЛЮНКУ  
«ДіТи за ЧисТУ ЕНЕрГіЮ»
6 квітня у Києві оголошено імена авторів кращих робіт, що надійшли на 
конкурс «Діти за чисту енергію», організований Державною агенцією з 
енергоефективності та енергозбереження. Участь у творчому змаганні взяли 
понад 2500 юних  художників. На церемонію нагородження були запрошені 
35 юних художників – учнів шкіл та шкіл-інтернатів з усієї України.  

Організатори конкурсу мають на меті сформувати у підростаючого покоління прин-
ципово новий для нашого суспільства світогляд, який передбачає відповідальне 
ставлення до енергозбереження та відповідну поведінку. Розвиваючи співпрацю 
з Україною у сфері енергоефективнсті та відновлюваних джерел енергії, зокрема, 
в рамках проекту «Посилення потенціалу державної агенції з енергоефективності та 
енергозбереження України», Європейський Союз фінансово підтримав організацію 
виставки кращих робіт конкурсу «Діти за чисту енергію» в Українському Домі. 

«Наше майбутнє, майбутнє України пов’язане з цими небайдужими, творчими, активними дітьми», - наголосив очільник  Держав-
ної агенції з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич.  

Контактна особа – Тетяна Коврига, e-mail: pressa@saee.gov.ua
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Євро 2012: ЄвропЕЙсЬКі приКорДоННиКи оБМіНЮЮТЬсЯ  
ДосвіДоМ піДТриМКи БЕзпЕКи КорДоНів 
4 квітня у Києві відбулася міжнародна конференція з питань безпеки кор-
донів, у якій взяли участь представники прикордонних та правоохоронних 
служб України, польщі, Угорщини, Німеччини, австрії, їхні колеги з Єс, а 
також дипломати. організатори заходу – Державна прикордонна служба 
України за підтримки Місії Єс EUBAM.

Європейські експерти поділилися з українськими колегами своїм бачення про-
блем і завдань, що постають перед прикордонною службою України у контексті 
підготовки й проведення ЄВРО 2012. Вони розповіли про аналогічний досвід 
інших країн, які займалися організацією таких масштабних заходів, зокрема за-
провадженням відповідних кроків для підтримки безпеки кордонів, у стислі тер-
міни. Конференція, що відбулася у Києві, стала фінальною нагодою для обміну 
досвідом, професійного обговорення нагальних питань управління кордонами й 
пріоритетних завдань у сфері організації їх безпеки напередодні європейської футбольної першості. 

«ЄВРО 2012 – визначна подія, і EUBAM має честь і великі можливості зробити свій внесок у його організацію. Це унікальний виклик, 
але й унікальні можливості. Я із задоволенням констатую, що наші партнери з країн ЄС, які мають досвід організації таких заходів, 
знаходяться тут і беруть участь у цій роботі», – наголосив глава EUBAM Удо Буркхолдер. 

Більше інформації: http://eubam.org/

оГоЛоШЕНо КоНКУрс проЕКТів ДЛЯ орГаНізаціЙ ГроМаДЯНсЬКоГо 
сУспіЛЬсТва Та МісцЕвиХ орГаНів вЛаДи в УКраЇНі 
Конкурс проводиться в рамках двох грантових програм Єс: «Недержавні 
структури і місцеві органи влади» та «Фонд розвитку громадянського суспільства 
в країнах-сусідах Єс» (EuropeAid/132701/L/ACT/UA). 

Конкурс має на меті посилити спроможність та потенціал недержавних структур і 
місцевих органів влади в Україні щодо забезпечення чесного, ефективного та про-
зорого надання адміністративних послуг і сприяння залученню громадянського сус-
пільства до політичного діалогу й процесу реформ в Україні.

Загальний бюджет конкурсу складає €2 950 000 євро. Його розподілено за трьома 
компонентами, кожен з яких має власні цілі, пріоритети та вимоги. 
Компонент 1 «Фонд розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах ЄС» 
має бюджет €2 000 000. 
Компонент 2 «Недержавні структури» має бюджет €600 000, а Компонент 3 «Місцеві органи влади» – €350 000.  
Розмір грантів – від € 80 000 до € 300 000, тривалість проектів - від 24 до 36 місяців (залежно від компоненту конкурсу).
Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 15 травня 2012 року.

інформація про конкурс проектів, а також інструкції для заявників і перелік необхідних документів - в розділі 
«Можливості фінансування»:  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 

Єс-УКраЇНа: співпрацЯ зараДи вДосКоНаЛЕННЯ правовиХ  
засаД У сФЕрі ЕНЕрГоЕФЕКТивНосТі
20 березня у Києві оголошено про старт фінансованого Єс проекту «Удоско-
налення нормативно-правової бази у сфері енергетичної ефективності та 
її наближення до вимог законодавства Єс». проект буде впроваджуватись 
консорціумом у складі двох країн-членів Єс – Федеративною республікою 
Німеччина та Французькою республікою.

Загальна мета проекту полягає у створенні дієвої системи ефективного законодавства 
та державної політики у сфері енергоефективності. Він сприятиме гармонізації наці-
онального законодавства у сфері енергоефективності з нормами та стандартами ЄС, 
а також впровадженню необхідних законопроектів відповідно до вимог Протоколу 
про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 

У стартовій конференції взяли участь Перший заступник Голови Держенергоефектив-
ності України, керівник проекту від України Віталій Григоровський, Керівник Управління програм допомоги в Україні, Координатор з 
питань співпраці Представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш, в.о. заступника директора Адміністративного офісу програми Twinning в 
Україні, завідувач сектору координації проектів Twinning Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС Олеся Цикалюк, керівник 
проекту від німецько-французького консорціуму Гаральд Хьофліх, другий секретар Посольства Федеративної Республіки Німеччина в 
Україні Петер Віст. 

Контактна особа – олександр Єфремов, e-mail: efremovtwinningua@gmail.com
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прЕзЕНТоваНо посіБНиК «КриМіНаЛЬНа віДповіДаЛЬНісТЬ  
за НЕсаНКціоНоваНУ ЛісозаГоТівЛЮ в УКраЇНі» 
в рамках програми Єс ENPI FLEG всесвітній банк видав посібник «Криміналь-
на відповідальність за несанкціоновану лісозаготівлю в Україні», який пре-
зентовано 28 березня у Києві.  видання підготовлене експертом програми 
ENPI FLEG олегом сторчусом. 

Посібник містить методичні рекомендації щодо практичного застосування поло-
жень кримінального законодавства та правового регулювання у лісовому секторі.  
Автор розглядає проблеми документування правопорушень та пов’язаних із ними 
процедур збору й фіксації фактів злочинної діяльності, а також практичні кроки у 
конкретних ситуаціях. 

У Посібнику представлено коментарі щодо низки розділів Кримінального кодек-
су України, які тлумачать правопорушення, а також аналіз типових помилок, що 
їх припускаються співробітники лісової охорони в процесі роботи з кримінальними справами. 

Видання покликане сприяти підвищенню рівня правових знань профільних спеціалістів та зростанню ефективності боротьби з 
порушеннями у лісовому секторі. За сприяння Державної агенції лісових ресурсів України Посібник буде розповсюджений серед 
підприємств галузі. 

Більше інформації: http://www.enpi-fleg.org/

проЕКТ Єс ФорМУЄ КУЛЬТУрУ БЕзпЕКи 
28-30 березня в Києві на семінарі з питань регіональної комунікаційної 
стратегії обговорено проблеми формування культури безпеки та готовності 
до стихійних і техногенних лих. 

Захід за участі профільних експертів з країн Східного партнерства відбувся в рам-
ках фінансованої ЄС програми попередження, готовності та реагування на при-
родні та техногенні катастрофи у Східному регіоні (PPRD Схід). 

Під час семінару відбулося заключне обговорення Регіональної комунікаційної 
стратегії профілактики та Робочого плану дій на 2012-2014 рр. Їх реалізація до-
зволить відкрити широкий доступ до інструментів і методик популяризації спосо-
бів зниження ризиків катастроф у країнах Східного партнерства. 

Контактна особа – володимир Кузнєцов, e-mail: vkuznietsov@eptisa.com, http://euroeastcp.eu/

Єс пЕрЕДаЄ УКраЇНі ДосвіД ДЕрЖавНоГо УправЛіННЯ
Національна школа управління Уряду великої Британії та Національна школа 
державного управління польщі спільно з Національною агенцією України з 
питань державної служби розпочали проект Twinning «підтримка розвитку 
державної служби в Україні». він триватиме до 31 грудня 2013 року, і на його 
цілі Єс скерує € 1,5 млн.

Спільними зусиллями ці три партнерські установи сприятимуть подальшій розбу-
дові професійно сталої, політично нейтральної та орієнтованої на потреби грома-
дян державної служби, яка ґрунтується на принципах результативності та заслуг і є 
більш наближеною до принципів ЄС і кращих європейських практик.  

«Модернізація державного управління в Україні – це надзвичайно великий обсяг 
роботи, – зазначив у виступі з нагоди відкриття проекту тимчасово виконуючий 
обов’язки керівника Управління програм допомоги Представництва Євросоюзу в 
Україні Хосе Роман Леон Лора. – ЄС очікує від України запровадження й дотримання найвищих стандартів. Завершено переговори 
стосовно Угоди про асоціацію, і це засвідчує, що наші відносини з Україною не короткотермінові, а націлені на тривалу перспективу. 
Ми розраховуємо на покращення ситуації в сфері державного управління, її модернізацію та наближення до стандартів ЄС». 

Більше інформації: http://twinning.com.ua/
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розпоЧаТо проЕКТ TWINNING з ТЕЛЕКоМУНіКаціЙ
21 березня стартував новий проект Twinning „підтримка та посилення 
регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії з питань 
регулювання зв’язку України щодо регулювання сектору телекомунікацій». 
Його впроваджуватиме консорціум у складі країн Єс, до якого входять 
Комісія з питань телекомунікаційних ринків іспанії, Комісія з питань 
суспільних комунікацій Латвії та агенція з питань пошти та телекомунікацій 
Швеції. До роботи в проекті також буде залучено експертів з італії, 
Німеччини, польщі та Болгарії.

Проект має три компоненти. У рамках першого буде проаналізовано відповідність 
української нормативно-правової бази з регулювання сектору телекомунікацій ре-
гуляторній структурі ЄС. Другий cпрямовано на впровадження стимулюючого ре-
гулювання, а саме на аналіз ринків, формування цін, облік витрат та роздільний 
облік. Третій компонент стосуватиметься організаційної структури з використання 
людських і фінансових ресурсів та діючих механізмів співробітництва між комісією та іншими державними органами. Бюджет про-
екту, який триватиме 21 місяць, складає € 1,3 млн.

Керівник проекту від Комісії з питань телекомунікаційних ринків Іспанії Фабіо дель Алісаль назвав його „дуже амбітним», а Голова 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Петро Яцук зазначив, що реалізація проекту дозволить інтенсивніше та 
ефективніше впроваджувати рішення й норми, що забезпечують добросовісну конкуренцію на ринку зв’язку.

Більше інформації: http://twinning.com.ua/

МиТНиКи УКраЇНи Та МоЛДови розвиваЮТЬ НавиЧКи ЛіДЕрсТва 
20-29 березня в академії митної служби (Дніпропетровськ) Місія Єс EUBAM 
та всесвітня митна організація (вМито) провели для представників митних 
служб Молдови та України семінар з розвитку лідерських й управлінських 
навичок. 

Протягом дев’яти днів учасники заходу брали участь в інтенсивних інтерактивних 
тренінгах з питань стратегічного управління, роботи з персоналом, керування змі-
нами тощо. Як наголошували експерти, щоб бути ефективним лідером, необхідно 
повно й об’єктивно оцінювати себе та свій вплив на оточуючих. 

EUBAM передала Академії митної служби навчальні матеріали, які дозволять спеці-
алістам різного рівня, що їх готує Академія, досконало оволодіти професійною лек-
сикою в рамках вивчення іноземних мов. Адже підвищення рівня знань з іноземної 
мови є дуже актуальною проблемою і професійною необхідністю для митників. 

Більше інформації: http://eubam.org/

  аНоНси проЕКТів, ФіНаНсоваНиХ Єс  

3-4 ТравНЯ, ТаЛЛіНН, ЕсТоНіЯ
Ознайомчий візит представників Держдепартаменту фінансового моніторингу при Мінфіні України 

Більше інформації: 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


