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УКРАЇНА та ЄС

Саміт Україна та ЄС
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проектів Жана Моне
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН» &«УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ»

КОНКУРСИ і ГРАНТИ

КОНКУРС ГРАНТІВ
«ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ:
ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ
ГРОМАДСЬКОСТІ В
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
РЕФОРМАХ»

Вітаємо переможців конкурсу
2018 р. з проектів ім. Жана Моне

19 липня 2018 р. виконавче агентство з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати
конкурсу 2018 р. проектів Жана Моне Програми Європейського
Союзу ЕРАЗМУС+. 14 проектів від України рекомендовані
до фінансування Європейським Союзом. Серед переможців
конкурсу 13 організацій з України:
•

Чорноморський державний університет ім. П. Могили

•

Сумський державний університет (2 проекти)

•

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

•

Національний університет «Одеська юридична академія»

•

Прикарпатський
ім. В. Стефаника

•

Чернігівський національний педагогічний університет
ім. Т. Шевченка

•

Полтавський національний
ім. Ю. Кондратюка

•

Сумський
державний
ім. А.С. Макаренка

•

Запорізький національний університет

•

Львівський національний університет ім. І. Франка

•

ГО «Український інститут кризового менеджменту та
розв’язання конфліктів»

•

Українська
Асоціація
Викладачів
Європейської Інтеграції (APREI)

•

Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН
України

національний

університет

технічний

педагогічний

і

університет
університет

Дослідників

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЛИПЕНЬ 2018

ЛИПЕНЬ 2018

Саміт Україна - ЄС
Євросоюз визнає європейські прагнення України, засуджує
«агресію російської армії» та закликає Москву звільнити
українських політв’язнів.
Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту УкраїнаЄС, що відбувся в Брюсселі 9 липня.
Україну на цій зустрічі представляв президент Петро
Порошенко, ЄС - президент Європейської ради Дональд Туск і
голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Напередодні зустрічі були побоювання, що Угорщина може заблокувати прийняття спільної декларації
подібно до того, як це зробили на торішньому саміті Нідерланди.
Про що заява?
У згаданому документі ЄС привітав прагнення України розвивати подальшу співпрацю в цифровій,
енергетичній і митній сферах.
Окрім того, в документі міститься формулювання про засудження «акту агресії з боку збройних сил Росії»
проти України з 2014 року. На цьому формулюванні наполягав Київ.
ЄС учергове заявив, що підтримує суверенітет та
територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму.
Також Брюссель вітає реформи України в економічній,
безпековій та антикорупційній сферах. Там очікують, що
Антикорупційний суд запрацює до кінця року.
У заяві поіменно згадують українців, яких ЄС та Україна
закликають звільнити з російської в’язниці.
Крім того, учасники саміту закликали Росію взяти на себе
відповідальність за трагедію літака МН-17 та співпрацювати зі
слідством для покарання винних.
Втім, ця заява не містить засудження проекту газогону «Північний потік-2», яким Росія планує транспортувати
блакитне паливо до Німеччини, а звідти - до інших європейських країн в обхід України.
За даними джерела BBC News Україна в українській владі, Київ наполягав, аби в тексті підсумкової заяви таке
формулювання було.
17 липня в Берліні має відбутися зустріч ЄС, України та Росії, на якій сторони говоритимуть про укладення
нової російсько-української газової угоди та збереження транзиту російських вуглеводнів через українську
територію.
Як розповів BBC News Україна голова Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі, на ній питання «Північного
потоку-2» також не обговорюватиметься.
Німеччина вже почала будівництво своєї ділянки цього
газогону. Швеція та Фінляндія дозволили прокладати його
в своїх виключних економічних зонах.
Ще одне принципове для України питання - міжнародна
миротворча місія на Донбасі.
Х’юг Мінгареллі напередодні саміту повідомив, що
про це європейські лідери мали говорити з українським
президентом у Брюсселі.
Проте у спільній декларації саміту це питання не
згадується.
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Заяви за підсумками
Дональд Туск оголосив вступне слово на прес-конференції
українською мовою.
За його словами, українська влада провела вже багато реформ,
зокрема прийняла закон про Антикорупційний суд.
«Антикорупційні реформи мають залишатися пріоритетом
порядку денного України», - сказав він і додав, що чекає прийняття
необхідних змін до цього закону.
Також, за словами пана Туска, Брюссель чекає на виконання
Мінських угод і «наголошує на відповідальності Росії за війну на
Сході України».
Наприкінці виступу Туск закликав Україну та Польщу не сваритися на тлі історичних подій.
«Незалежність України та безпека Польщі і всього регіону залежить від відносин між Києвом і Варшавою», вважає президент Європейської ради, який є поляком. Він закликав обидві країни до нового підходу у відносинах
та «позитивного мислення».
Петро Порошенко своєю чергою вказав на важливість саміту,
оскільки він останній перед парламентськими та президентськими
виборами в Україні. За його словами, на зустрічі погодили подальшу
інтеграцію України до ЄС. «Ми змогли підсумувати спільні
досягнення, їх дуже багато. Сьогодні ми зробили неможливе», сказав президент України.
Він подякував ЄС за підтримку в складні для України часи.
Хоча в спільній заяві саміту немає згадки про «Північний
потік - 2», Петро Порошенко та Дональд Туск згадали про нього
на прес-конференції. Вони розкритикували його та заявили про
необхідність зупинити цей проект.

Вітаємо команди 14 проектів-переможців конкурсу 2018 р.
Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Жан Моне!
19 липня 2018 р. Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило
результати конкурсу 2018 р. проектів Жана Моне Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.14 проектів від
України рекомендовані до фінансування Європейським Союзом. Серед переможців конкурсу 13 організацій
з України: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Сумський державний університет
(2 проекти), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Одеська
юридична академія», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка, Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка, Запорізький національний університет, Львівський
національний університет імені Івана Франка, ГО «Український інститут
кризового менеджменту та розв’язання конфліктів», Українська асоціація
викладачів і дослідників європейської інтеграції, Інститут регіональних
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України.
До 14 проектів-переможців увійшли 10 – модулі Жан Моне зі стійкого
розвитку, медичної освіти, зовнішньої політики ЄС та його діяльності як
глобального актора і агента змін, комерційного права, антитоталітарних
практик, енергоефективності, міждисциплінарності та інклюзії в докторських студіях, європейських цінностей, 1
– центр досконалості Жан Моне, 2 – Жан Моне проекти з питань безпеки та розбудови стійких держав, підтримки
науковців у сфері європейських студій та 1 – підтримка асоціацій Жан Моне. Повний перелік наведено нижче.
Вітаємо переможців та запрошуємо ознайомитись з рекомендаціями для виконавців проектів Жана Моне:
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam.html
Щодо державної реєстрації проектів Європейського Союзу в Україні
База проектів Еразмус+ за участі України розміщена за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/
novyny-i-baza-proektiv.html
Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проектів розміщена на сайті EACEA
(Beneficiaries space): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en
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597938-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599989-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
600222-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599761-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
600196-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599704-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599740-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
600071-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599918-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
600115-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE
599469-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-CoE
599312-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-PROJECT
599865-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-PROJECT
599948-EPP1-2018-1-UAEPPJMO-SUPPA

Повний список команд-переможців:
PETRO MOHYLA BLACK SEA
NATIONAL UNIVERSITY
SUMY STATE UNIVERSITY

«The Best European Practices for the
«Water Security» Platform to Achieve
the Goals of Sustainable Development»
Medical education in the European
Union: challenges for Ukraine

29.904,00

Olena Mitryasova

29.904,00

Sergiy Kyrylenko

V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

‘The Foreign Policy of the European
Union’

30.000,00

Cherviatsova Alina

NATIONAL UNIVERSITY ODESA
LAW ACADEMY
PRECARPATHIAN NATIONAL
UNIVERSITY NAMED AFTER
VASYL STEFANYK
CHERNIHIV NATIONAL T.G.
SHEVCHENKO PEDAGOGICAL
UNIVERSITY
POLTAVA NATIONAL TECHNICAL
YURI KONDRATYUK UNIVERSITY

EU as a Global Actor and Agent of
Change

21.672,00

Darina
Dvornichenko

Commercial Law of the European Union

21.168,00

Valentyna Vasylieva

European Antitotalitarian Practices

22.680,00

Maryna Stoliar

30.000,00

Kseniia Chichulina

27.720,00

Alina Sbruieva

SUMY MAKARENKO STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The challenges of energy efficiency:
cooperation of Ukraine with the EU
Europeanization of Doctoral Studies in
the Field of Education: Interdisciplinary
and Inclusive Approaches

ZAPORIZHZHYA NATIONAL
UNIVERSITY

European Values in Literary Arts

29.400,00

Stanislav Cherkasov

SUMY STATE UNIVERSITY

Enforcement of European Union Values
in Ukraine

18.144,00

Mariia Kuntsevych

80.000,00

Oksana HolovkoHavrysheva

60.000,00

Tetyana Malyarenko

EU-EaP Academy:Supporting Next Generation of Scholars in European Studies

60.000,00

Irina Sikorskaya

Boosting Local Economic Growth in
Border Regions in the Process of EU
Integration: Best Practices of Eastern
Partnership (EaP) Countries

38.800,00

Iryna Storonianska

IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
PUBLIC ORGANISATION
UKRAINIAN INSTITUTE OF
CRISIS MANAGEMENT AND
CONFLICT SOLUTION
UKRAINIAN ASSOCIATION OF
PROFESSORS AND RESEARCHERS OF EUROPEAN INTEGRATION
SI «M.I. DOLISHNIY INSTITUTE
OF REGIONAL RESEARCH OF
NAS OF UKRAINE»

Western Ukrainian Research Centre in
European Studies
Building Resilient States and Societies:
EU’s Response to New Security Challenges in the European Neighbourhood
Area

Довідково: Напрям Жана Моне є окремим компонентом міжнародного виміру програми Еразмус+, який
має на меті популяризацію викладання, проведення досліджень та співпраці з європейських студій у всьому
світі.
Інформація про результати конкурсу 2018 р. розміщена на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/selection-results/jean-monnet-activities-2018_en
Джерело: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1836-peremozhtsi-proektiv-zhana-mone.html
Цьогоріч у Коледжі Європи (Натолінський
кампус)
відбулась
вшосте
Варшавська
Євроатлантична Літня Академія (WEASA). Ця
ініціатива була започаткована у 2013 р. з
метою сприяти подальшому зближенню країн
Східного Партнерства з Європейським Союзом.
Лекторами Академії були як
досвідчені
дослідники із провідних американських і
європейських університетів та аналітичних
центрів , так і представники органів державної
влади, інституцій ЄС та бізнесу. Серед тем, які
розглядались упродовж останніх років йшлося
про особливості інституційної діяльності ЄС та НАТО, проблематику мобільності між ЄС та країнами-сусідами,
виклики енергетичної безпеки у Європі, регіональну безпеку та регіональний розвиток на європейському
континенті, інформаційне суспільство тощо. Згодом склад учасників академії було розширено і з 2017 р. були
включені представники із Західних Балкан, а з 2018 р. – з країн Вишеградської четвірки.
Шоста академія була присвячена проблематиці політики технологій у цифрову еру, зокрема різним аспектам
впливу дезінформації, ролі соціальних мереж, викликам кібербезпеки тощо. Серед цьогорічних учасників був
також представник Української Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. Наступний набір
заявок на участь у Варшавській Євроатлантичній Літній Академії буде оголошено у лютому 2019 р. та розміщено
на сайті: https://www.weasa.org
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«Імплементація європейських стандартів в українські
освітні дослідження»

15 червня 2018 року відбулася ІІ Міжнародна наукова
конференція Української асоціації дослідників освіти
«Імплементація європейських стандартів в українські
освітні дослідження». Захід відбувся в рамках реалізації
проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан
Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень
для розширення можливостей освітян в Україні» (№
587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA).
Конференція організована Українською асоціацією
дослідників освіти у співпраці з Національною академією
педагогічних наук України за фінансової підтримки
Програми Еразмус+ Європейського Союзу. Захід пройшов
у Президії Національної академії педагогічних наук
України (м.Київ, вул. Січових Стрільців 52А).
На урочистому відкритті конференції учасників привітали президент Національної академії педагогічних наук
України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор Василь Кремень;
менеджер проектів Національного Еразмус+ офісу в Україні Петро Крайнік; президент Української асоціації
дослідників освіти, доктор соціологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка Світлана Щудло; президент Польського педагогічного товариства, президент Польської
асоціації дослідників освіти, віце-президент Світової асоціації дослідників
освіти, професор Варшавського університету Йоанна Мадалінська-Міхалак
(Республіка Польща) ; експерт з питань освіти Світового банку, лідер проектної
команди з розробки інформаційної системи управління освітою Лючія Касап
(Молдова); віце-президент Національної академії педагогічних наук України,
директор Інституту педагогіки , професор Олег Топузов.
Робота конференції проводилася у формі пленарного засідання, роботи
трьох дискусійних груп та підсумкового засідання. Учасниками заходу стали
110 науковців, експертів освіти та молодих дослідників, які репрезентували
близького 40 представників закладів вищої освіти та наукових установ усіх
регіонів України - Києва, Львова, Умані, Запоріжжя, Луцька, Дніпра, Харкова,
Маріуполя, Дрогобича, Івано-Франківська, Ніжина, Глухова, Одеси, Тернополя,
Черкас, Ужгорода, Чернівців, Херсона, Чернігова. Бердянська, Кам’янецьПодільського, Старобільська, Вінниці, Полтави та інших міст.
На пленарному засіданні, яке модерувала проф.Оксана Заболотна, з
доповідями виступили проф. Варшавського університету Йоанна МадалінськаМіхалак «Підтримка якісних досліджень в галузі освіти в Європі та за її межами:
роль Європейської асоціації освітніх досліджень»: експерт з питань освіти
Світового банку Лючія Касап «Значення «хороших» даних та інформаційних систем, їх використання для кращих
рішень та зміцнення механізмів відповідальності»; доктор філософських наук, професор, ректор Київського
інституту бізнесу та технологій Олена Яковлева «Тренди у менеджмент/бізнес освіті: роль викладача» .
У межах конференції були проведені звітно-виборні збори Української асоціації дослідників освіти , на яких
президент УАДО Світлана Щудло прозвітувала про діяльність асоціації та представила фінансовий звіт, а також
окреслила перспективні напрями діяльності. Шляхом таємного голосування обрано новий склад правління
УАДО, до якого увійшли : проф. Світлана Щудло (президент) , проф. Оксана Заболотна (віце-президент), доц.
Леся Перхун (відповідальний секретар), проф. Володимир Бахрушин, проф. Сергій Курбатов, проф. Надія Скотна,
проф. Олена Ковальчук, доц. Наталя Горук, доц. Людмила Загоруйко.
Деталі про захід та презентації спікерів за посиланням: www.uera.org.ua
Відеозвіт: https://photos.app.goo.gl/1t8sAxEq5pZFzHYz5
Інформація про проект:
Проект: «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№
587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA).
Термін реалізації: 01-09-2017 – 31-08-2020.
Отримувач гранту: ГО «Українська асоціація дослідників освіти».
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ У РАМКАХ ПРОЕКТУ
“EU PROJECT MANAGEMENT” ПРОГРАМИ ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ ERASMUS+
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»
&«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: висвітлити доробок українських та іноземних вчених у
сфері управління проектами Європейського Союзу та розвитку теорії міжнародних
економічних відносин. Конференція покликана сприяти консолідації
інтелектуальних ресурсів у сфері управління проектами Європейського Союзу
та поширенню досліджень з проблематики міжнародних економічних відносин
серед академічної спільноти України та ширшого загалу.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
•

Європейські студії та єврорегіональне співробітництво: здобутки, виклики
та перспективи.

•

Управління проектами Європейського Союзу: досвід та можливості участі.

•

Сучасні теорії міжнародних економічних відносин.

•

Міжнародні інноваційно-інвестиційні процеси, фінансово-кредитні та валютні відносини.

•

Міжнародна торгівля, міжнародний бізнес, світові та регіональні ринки.

•

Людський розвиток, міжнародна міграція, екологічні виклики.

До участі у конференції запрошуються працівники освіти, науки і фахівці, що залучені до викладання та/або
дослідження різних аспектів управління проектами Європейського Союзу, а також представники громадських
організацій, державного сектору та усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних економічних відносин.
Особливо запрошуємо до участі усіх, хто був залучений у різні роки до реалізації проектів у рамках Програми
імені Жана Моне в Україні для презентації свого досвіду учасникам конференції.
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 20-22 вересня 2018 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: с. Світязь Волинської області, Україна (База практик табору «Гарт» СНУ імені Лесі
Українки).
ФОРМА УЧАСТІ: очна.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська та англійська.
УМОВИ УЧАСТІ: проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують самостійно. Усі учасники
отримають СЕРТИФІКАТ про участь у конференції.
РЕЄСТРАЦІЯ: учасникам необхідно до 24.07.2018 р. зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/forms/
fd7bil3JeGxNoP1i1
Матеріали надсилати до 24.07.2018 р. на електронну адресу: uaem.volyn.center@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Тези доповіді не повинні перевищувати 5-ох сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного
у редакторі MS Word .
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.
3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,15; стиль – Normal (звичайний).
4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman 14 пт), прізвище та
ім’я - у верхньому правому кутку листа (Times New Roman 14 пт). Назва організації, де працює автор повністю, 14
пт Назва тез - прописними великими літерами (Times New Roman 14 пт жирний).
5. Для назв таблиць використовувати шрифт 12 пт, жирний. Для напису під рисунками використовувати
шрифт - 12 пт, жирний. Формули розташовують по центру, нумерацію формул здійснюють по правому краю.
Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0.
7. Літературні джерела (шрифт 12 пт), що цитуються повинні бути пронумеровані відповідно з порядком
звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список
літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел на мові оригіналу відповідно до вимог
ДАК України.
Контактні телефони організаторів конференції:
- з питань приїзду, особистих запрошень на конференцію. Науменко Наталія Сергіївна, моб. 095 498 53 38;
- з питань виступів на пленарному засіданні, публікації тез доповідей: Деделюк Катерина Юріївна, моб. 066
651 54 09.
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Конкурс грантів «Громадська синергія: посилення участі
громадськості в євроінтеграційних реформах»
Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС в межах проекту «Громадська синергія /
Civic Synergy» оголошує конкурс грантів. Мета: Посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних
реформ. Учасники: Громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання. Максимальний
розмір гранту - 800 000 грн. Дедлайн - 5 вересня 2018 року.
Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та, у цьому
зв’язку, здійснення реформ, які сприяють європейській інтеграції України, потребує активного та системного
залучення громадянського суспільства. На сьогодні існує два інституційно визначених механізми скоординованої
громадської участі.
Це - утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного
Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі
- УС ПГС), створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію. Ці дві Платформи мають як
спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси, зокрема, змістовні акценти
на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також мають різних міжнародних інституційних партнерів.
Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів
Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного
партнерства та розвитку потенціалу Платформ.
Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної
політики (policy papers), проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань
та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації
виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.
Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані
відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками)
Платформ та/або їхніх робочих груп.
Тематичні пріоритети конкурсу:
•

Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію законодавства,
відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;

•

Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи
Східного партнерства;

•

Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки;

•

Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього реформування
та залучення до спільних європейських політик;

•

Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного
партнерства, розвиток транскордонної співпраці, питання міграційної політики.

Максимальний термін реалізації проекту – 9 місяців.
Останній термін подання проектних пропозицій – 5 вересня 2018 року, 14:00 (за київський часом).
Оголошення результатів конкурсу – 5 жовтня 2018
Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 800 000 грн.
Оптимальний розмір гранту – 300 000- 550 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу – до 7 625 000 грн.
Контактні особи:
Ольга Квашук, менеджер Європейської програми, kvashuk@irf.ua
Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua
Більше інформації Ви знайдете тут.
Джерело: http://gurt.org.ua/news/grants/47052/
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