КАРТА ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ
(доступні для участі програми/проекти та програмні документи з міжнародного розвитку)
Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
 експертно-консультативна підтримка;
 постачання обладнання;
Форми надання допомоги
 виконання робіт;
 грантова допомога;
 кредитна допомога.

Волинська область
Захист унікальної екосистеми долини Буг через модернізацію
системи збору, очищення і скидання стічних вод:
Модернізація або реконструкція існуючих об’єктів, а також
Збереження екосистем долини річки впровадження нових компонентів очисних споруд, таких як
Буг на прикордонній території будівництво санітарної каналізації та підключення каналізації в селах 21.08.2013 – 20.08.2015
Польщі, Білорусі та України.
Кузавка, Ханна (в рамках проекту буде побудовано 68 каналізаційних
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=91
підключень до 60 споруд) і в Шацьку;
Модернізація каналізаційних насосних станцій, будівництво та
реконструкція існуючих очисних споруд.
Модернізація зоопарків в Замості та
Луцьку, а також опрацювання Підвищення конкурентоспроможності місцевого туристичного
концепції створення рекреаційної сектору шляхом розвитку нових пропозицій в сфері природного
зони у Жешуві з метою розвитку туризму для відвідувачів на базі сучасної концепції зоосадів в Замості 17.04.2013- 16.10.2015
транскордонного
природного та в Луцьку, а також нової рекреаційної зони в м. Жешуві.
туризму.

Доступне фінансування

2 млн. євро

1,3 млн. євро

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=68

Польсько-українська співпраця зі Підвищення привабливості та підтримка процесу використання
сприяння розвитку туризму на повною мірою туристичного потенціалу регіонів-партнерів, а також
розширення, обладнання та удосконалення туристичної
прикордонній території.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=92
інфраструктури у прикордонному регіоні: координація у сфері


03.08.2013 – 02.08.2015

0,06 млн. євро

Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Польща-Білорусь-Україна» (Львівська, Волинська, Закарпатська області та прилеглі регіони – Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області).

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
просування та маркетингу туризму в регіоні, навчання в сфері
туризму, популяризація та поширення інформації про транскордонне
співробітництво між жителями Люблінського воєводства та
Волинської області.
Відновлення магістрального водного шляху міжнародного значення.
Відтворення воднотранспортного з’єднання Е40 дасть прикордонним
регіонам Польщі, Білорусі та України можливість стати центром
Відновлення магістрального водного мультимодальних перевезень міжнародного значення, дозволить
шляху Е-40 на ділянці Дніпро-Вісла: розвантажити систему доріг, збільшити обсяг вантажопотоків, що
від стратегії до планування.
проходять через регіони, сприяти зниженню викидів СО2 за рахунок
http://www.pl-by-ua.eu/ua,news,121
більш активного використання водного транспорту і повною мірою
використовувати унікальний потенціал Дніпро-Бузького водного
шляху для розвитку міжнародного річкового туризму.
Розвиток співробітництва в галузі Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості
санаторно-курортного туризму на прикордонних територій Польщі та України за рахунок розвитку
польсько-українському прикордонні. санаторно-курортного туризму.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.12.2013 – 31.11.2015

0,05 млн. євро

23.11.2013–22.11.2015

1,66 млн. євро

Покращення
доступу
до
туристичного регіону “Долина Проект включає будівництво та реконструкцію стратегічних доріг, що
Зілави” та громад партнерів на підвищить туристичну привабливість у регіонах впровадження
кордоні Польщі, Білорусії та України. проекту (с. Заброди).

01.02.2014 – 31.07.2016

0,48 млн. євро

21.12.2013 – 20.11.2015

0,1 млн. євро

11.09.2014−11.09.2016

1,2 млн. євро

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=109

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=119

ПЛ – НТУ Транскордонний обмін
досвідом.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=110

Відновлення меліоративної мережі
для
сприяння
економічного
зростання сільських територій

Усунення бар’єрів і розширення співпраці між Люблінським
технологічним університетом та Луцьким національним технічним
університетом в сфері обміну інформацією і досвідом у галузі науки
та освіти:
 зміцнення співпраці у розвитку загальної та додаткової освіти;
 популяризація ідеї транскордонних проектів та збільшення кількості
спільних польсько-українських проектів наукового, культурного та
освітнього характеру;
 обмін передовим досвідом в управлінні проектами.
підвищення якості життя населення сільських територій шляхом
відновлення меліоративної мережі у Волинській області та
підвищення рівня ефективності використання осушених земель для

Назва проекту(програми)
Волинської області.

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
агробізнесу.

Термін реалізації

Доступне фінансування

19.08.2014−19.02.2017

0,84 млн. євро

01.11.2014 – 31.10.2015

0,06 млн. євро

02.10.2014–01.02.2017

0,4 млн. євро

30.12.2014–29.06.2017

1 млн. євро

http://amelvolyn.com.ua/pro_proekt

Покращення системи підготовки  збалансування ринку праці робітничих професій;
кадрів для потреб економіки  зниження рівня безробіття;
Волинського субрегіону.
 покращення системи підготовки кадрів робітничих професій;
http://www.uon.voladm.gov.ua/news/volyn/pokrashchennya допомога молоді при виборі професій, пошуку роботи;
systemy-pidgotovky-kadriv-dlya-potreb-ekonomikyvolynskogo-subregionu/
 придбання обладнання для навчальних закладів.
Стимулювання динаміки розвитку комунальних послуг у містах
Розвиток комунальних послуг, як
Люблінського воєводства та Волинської області:
складова сталого розвитку міст
 створення Транскордонного центру комунального господарства у
польсько-українського прикордоння.
Луцьку;
http://www.lutskrada.gov.ua/proekty-rekomendovani-dospivfinansuvannya-v-ramkah-programy-transkordonnogo створення пункту надання комунальних послуг у м. Холм;
spivrobitnyctva
 надання консультативно-експертної підтримки.
Покращення
родючості
ґрунтів
і
стимулювання
Розбудова
сільськогосподарської сільськогосподарської діяльності населення, покращення здоров’я
діяльності Маневицького району населення:
Волинської
області
та  впровадження системи навчальної, інформаційно-просвітницької
Володимирецького
району роботи серед мешканців територіальних громад щодо удобрення
Рівненської області за рахунок кислих ґрунтів і ефективного ведення сільського господарства
підтримки регіональних програм Володимирецького та Маневицького районів.
покращення ґрунтів і просвітницької  вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції на
діяльності серед населення (пілотний експериментальних полігонах та підвищення ефективності
проект).
сільськогосподарської діяльності у Володимирецькому та
Маневицькому районах.
Скорочення викидів парникових газів у місті за рахунок
впровадження енергоефективних технологій, використання
відновлювальних видів палива та формування енергоощадної
Перший крок у переході на поведінки у жителів міста.
використання відновлюваних джерел Реалізація проекту передбачає повну термомодернізацію ЗОШ 7,
енергії у місті Нововолинську.
закриття неефективної котельні південно-східного району,
прокладання тепломережі до заводу із переробки твердих побутових
відходів, надання рекомендацій (інформаційна кампанія) щодо
ощадного використання енергії.

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)


Термін реалізації

Доступне фінансування

01.04.2012 – 30.06.2015

0,4 млн. євро

01.02.2013-31.07.2014

0,87 млн. євро

17.08.2013 – 16.08.2015

0,23 млн. євро

01.11.2013 – 31.10.2015

0,73 млн. євро

01.01.2014 – 31.10.2015

0,26 млн. євро

Закарпатська область
Екстремальні види спорту для
кращого життя (м. Ужгород).
http://asez.org.ua/ekstremalni-vydy-sportu-dlya-kraschohozhyttya/

 підтримка здорового і активного способу життя населення;
 розширення можливостей для активного відпочинку.

Створення комплексної системи управління відходами на базі
Впровадження системи роздільного роздільного збору сміття, що включає нові технологічні рішення для
збору та утилізації сміття у управління відходами, безпечні з точки зору впливу на навколишнє
середовище, створення 70 пунктів роздільного збирання сміття у
Берегівському районі.
http://ecobereg.com.ua/
громадських місцях, а також будівництво сміттєсортувального заводу
у селі Яноші Берегівського району.
ІІ етап проекту: “Запобігання
погіршення якості води та розробка
заходів з відновлення її якості у  поліпшення якості водопостачання;
Великому Бичкові у рамках  зниження втрат води;
українсько-угорського
 захист навколишнього середовища;
співробітництва”
–
початок  поліпшення якості життя.
відновлення.
http://www.huskrouacbc.net/en/project_idea_and_partner_search_form/9

Створення сприятливих умов розвитку бізнесу у сфері
САНРАЙЗ – Стале використання відновлювальних джерел енергії для кращого використання
природних
ресурсів
малими людських і природних ресурсів регіону;
підприємствами.
Покращення знання стимулювання місцевих суб’єктів і населення
http://asez.org.ua/sanrajz-stale-vykorystannya-pryrodnyh-resursivрегіону шляхом використання малим бізнесом місцевих ендогенних
malymy-pidpryjemstvamy/
ресурсів.
Система космічного захисту від Створення системи моніторингу та попереджень надзвичайних
надзвичайних
ситуацій
– ситуацій в реальному часі, для зменшення ризиків та втрат від
транскордонна
система
для стихійних лих для населення і навколишнього середовища за


Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту
Сусідства та Партнерства «Польща-Білорусь-Україна (Львівська, Волинська, Закарпатська області та прилеглі регіони – Рівненська, Тернопільська та ІваноФранківська області)» та Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства «Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна» (Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області).

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
передбачення
надзвичайних допомогою використання супутникових технологій.
природних явищ на основі
використання
супутникових
технологій в Угорщині, Словаччині,
Румунії та Україні.

Термін реалізації

Доступне фінансування

24.07.2014–24.07.2016

0,71 млн. євро

01.10.2013 – 31.07.2015

86 тис. євро

01.05.2013 – 31.10.2015

0,44 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,37 млн. євро

http://www.huskroua-cbc.net/en/project-database/397

Підтримка економіки Закарпатської Створення підґрунтя для ефективної комунікації між туристами та
області через розвиток і промоцію її надавачами туристичних послуг, покращення туристичного іміджу
Закарпаття, шляхом проведення промоційної кампанії, залучення
туристичного потенціалу
http://arr.com.ua/?p=876
інвестицій у розвиток місцевої туристичної інфраструктури.


Транскордонна інноваційна мережа
трансферу технологій (CONTENT).
http://content-project.net/about-project

Інвестиції в культуру. Системні
заходи з метою сприяння культурній
освіті.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=38

Національна освітня інфраструктура
удосконалення інноваційної та
підприємницької діяльності ITстудентів.


Івано-Франківська область
Створення інноваційної мережі університетів-партнерів у цільових
країнах для впровадження ефективної системи партнерства з
регіональними підприємствами і застосування університетських
технологій у підприємницькій діяльності.
Зміцнення потенціалу та ролі громадських центрів у розвитку
культурного співробітництва в транскордонних регіонах (мм.
Любліна, Тернополя, Івано-Франківська та Рівного):
Розвиток співпраці між місцевими закладами культури;
Підвищення кваліфікації персоналу місцевих закладів культури,
митців та викладачів;
Розробка комплексних рішень для культурного співробітництва на
2014-2015 роки серед місцевих культурних установ Любліна,
Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Луцька та Бреста.
Стимулювання взаємодії між академічними програмами, науководослідними знаннями та бізнесом в Україні.
 визначення кращих моделей і структур для співробітництва
університет-компанія та розвиток інфраструктури стійкої взаємодії

Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Польща-Білорусь-Україна» (Львівська, Волинська, Закарпатська області та прилеглі регіони – Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області) та
Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» (Закарпатська, Івано-Франківська
та Чернівецька області).

Назва проекту(програми)
http://tempus.nung.edu.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B5%D0%BA%D1%82

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
співробітництва університет-компанія;
 розвиток веб-порталу для підтримки контактів між студентами,
компаніями та університетами;
 зміна національних стандартів ІТ-освіти;
 розробка нового курсу на інновації та підприємництво для
співробітників та студентів українських університетів.

Покращення
надання
адміністративних послуг населенню Покращення та спрощення адміністративних процедур у
транскордонних регіонів шляхом транскордонних регіонах та впровадження технологічних інновацій
створення мережі центрів надання надання адміністративних послуг
адміністративних.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.03.2013-30.09.2015

0,3 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,16 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,38 млн. євро

01.10.2013 – 31.07.2015

0,15 млн. євро

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=60

Модернізація вищої освіти країн Партнерства шляхом формування
Лідерство та управління змінами у лідерських та управлінських компетентностей в менеджерів
вищий освіті.
університетів та ініціювання безперервного діалогу із питань реформ
http://www.lamanche-tempus.eu/
вищої освіти між відповідними стейкхолдерами.
Східне партнерство у сфері Сприяння розвитку і реалізації педагогічних інновацій у сфері
педагогічних інновацій в інклюзивній інклюзивної освіти та поліпшення умов процесу формування
професійного навчання; підготовка професійних вчителів у сфері
освіті (“INOVEST”).
http://www.inovest-project.eu/index.php/ru/
педагогічних інновацій та інклюзивного навчання.
 аналіз потенціалу ландшафту у виникненні повеней;
 розробка методології оцінки факторів, які впливають на
виникнення паводків;
HYDROFOR:
Системи
 оцінка впливу лісів на водний режим території, в тому числі
оптимального ведення лісового
моделювання впливу лісів на гідрологію водозбору;
господарства
для
посилення
гідрологічної
ролі
лісів
у  розробка рекомендацій щодо покращення методів та практики
попередженні паводків у басейні ведення лісового господарства з метою посилення спроможності лісів
регулювати паводки;
річки Бодрог.
 демонстрація взаємозв’язку між практиками ведення лісового
http://forza.org.ua/uk/hydrofor/v-transkordonnomu-regioniukrayini-i-slovachchini-rozpochavsya-noviy-proektгосподарства з метою посилення спроможності лісів регулювати
prisvyacheniy
паводки;
 демонстрація взаємозв’язку між практиками ведення лісового
господарства, параметрами ландшафту та ризиками паводків у

Назва проекту(програми)

Промислове співробітництво та
креативна освіта на основі
дистанційного інженерного та
віртуального інструментарію.
http://www.zntu.edu.ua/ico-op-promislove-spivrobitnictvo-takreativna-inzhenerna-osvita-na-osnovi-distanciynogo-0

Сприяння
життєздатним
та
автономним системам вищої освіти у
сусідньому східному регіоні”.
http://onu.edu.ua/uk/international/academic-projects

Шляхами
штетлів.
Об’єкти
єврейської культурної спадщини в
транскордонному туризмі.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=98

Івано-Франківська область-край для
туризму.
http://news.if.ua/news/36408.html

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
польових умовах;
 створення та підтримка обміну інформацією та діалогу лісівників з
місцевими громадами та зацікавленими сторонами;
 підвищення обізнаності та досягнення розуміння громадськістю
важливого зв’язку методів й практик ведення лісового господарства з
спроможністю лісів регулювати паводки.
Посилення партнерства університетів-підприємств у Вірменії, Грузії
та Україні, модернізуючи інженерну освіту,що базується на
дистанційному інженерному та віртуальному інструментарії і яка
буде покращена спільними знаннями і компетенціями в
університетах;
Застосування сучасних методів професійної освіти та стажування на
підприємствах.
Розвиток та реформування систем вищої освіти в Україні, а також
покращення їх якості і відповідності та посилення їх конвергенції з
розробками ЄС. Як структурний захід, проект сплановано таким
чином, щоб підтримати процеси структурного реформування та
розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.
Створення комплексного туристичного продукту (єдиний
транскордонний маршрут між трьома країнами: Польща, Республіка
Білорусь, Україна), що дозволить поліпшити стан туризму в регіоні і
буде сприяти просуванню його культурного надбання. Туристичні
маршрути по колишнім єврейським поселенням будуть стимулювати
розвиток туристичних послуг для туристичних компаній та
індивідуальних туристів.
 допомога у розробці регіональної цільової Програми розвитку
туризму на 2016-2022 роки;
 створення обласного центру розвитку туризму;
 започаткування консультування підприємців з питань нормативноправового забезпечення ведення бізнесу в галузі туризму;
 створення мережі пунктів для короткотермінового відпочинку
автотуристів в м. Івано-Франківську та Коломийському районі;
 забезпечення комплексного просування туристичного продукту

Термін реалізації

Доступне фінансування

15.10.2012–14.10.2015

0,22 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,15 млн. євро

01.12.2013 – 31.11.2015

0,76 млн. євро

31.07.2014– 31.01.2017

0,6 млн. євро

Назва проекту(програми)

Зменшення енергоспоживання та
викидів
СО2
в
секторі
багатоквартирних житлових будинків
міста Долина.

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Івано-Франківщини шляхом презентації області на виставках,
видання промоційної продукції та організації ознайомчих турів.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.01.2015 – 30.04.2018

0,77 млн. євро

29.12.2014 – 29.12.2016

0,7 млн. євро

Покращення стану навколишнього середовища за рахунок зниження
негативного впливу побутових електронних та відходів електричного
обладнання на 50%.

01.02.2013 – 01.08.2015

0,9 млн. євро

Виконання науково-дослідних робіт по розробці матеріалу осадововулканічного походження для його подальшого використання у
виробництві будівельних матеріалів.

01.08.2013 – 31.07.2015

0,2 млн. євро

Підвищення якості фармацевтичної допомоги для жителів польськоукраїнського прикордоння за рахунок розширення можливостей для
транскордонного співробітництва медичних університетів у Любліні
та Львові.

01.09.2013 – 31.08.2015

0,14 млн. євро


Львівська область

Муніципальні партнерства для
покращення енергоефективності у Модернізація міської котельні у м. Жовква, реконструкція вуличного
Самборі та Жовкві.
освітлення у м. Самборі, проведення у містах енергоаудиту, навчання
http://ecotown.com.ua/news/Mista-Sambir-ta-ZHovkvaперсоналу та освітні кампанії для населення.
zavdyaky-aktyvnosti-yikhnikh-meriv-otrymayut-14-mln-naenerhoefektyvnist/

Створення муніципальної системи
поводження із відходами побутового
електронного та електричного
устаткування у м. Львові із
використання досвіду міста Люблін.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=31

Розроблення інноваційної моделі
транскордонного використання
цеолітових туфів
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=121

Здоров’я є пріоритетом. Партнерство
медичних університетів Польщі та
України на користь підвищення
якості медичної опіки польськоукраїнського прикордоння.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=58



Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Польща-Білорусь-Україна» (Львівська, Волинська, Закарпатська області та прилеглі регіони – Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області).

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Підвищення
і повне використання туристичного потенціалу комуни
Розвиток туризму в транскордонному
Лащув і міста Жовква через поліпшення туристичної
партнерстві.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=94
інфраструктури.
Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в
прикордонних районах Польщі та України:
Розвиток підприємництва шляхом  надання привабливості та доступності інвестиційних ділянок міста
покращення
доступу
до та Ґміни Любачів шляхом створення і модернізації технічної та
інвестиційних ділянок у м. Любачів комунікаційної інфраструктури;
та Ґміні Любачів, а також  надання доступності інвестиційних ділянок Яворівського району та
відновлення деградованих земель м. Новий Розділ шляхом рекультивації постіндустріальних (сірчаних)
Яворівського району та м. Новий ділянок;
 стимулювання розвитку підприємств в прикордонних районах,
Розділ.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=101
впроваджуючи політику розвитку підприємств та інших відповідних
документів, створюючи та нарощуючи потенціал інститутів розвитку
підприємств.
Сприяння інституційному співробітництву регіонів, зниження
соціальної ізоляції людей з обмеженими можливостями в районі
Через кордони без бар’єрів – польсько-українського прикордоння. Реалізація проекту дозволить
інтеграція неповносправних осіб підвищити якість і ефективність функціонування громадських
через туризм і культуру.
організацій в прикордонному регіоні, що матиме позитивний вплив
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=106
на інтеграцію прикордонних регіонів, а також їх соціальноекономічному зближенню.
Спільна промоція туристичних
можливостей
та
культурно- Проект включає 10 мікропроектів, які стосуються покращення
історичної спадщини Львівської культурного, соціально-економічного, інвестиційного клімату
області,
Підкарпатського
і транскордонного регіону України та Республіки Польща завдяки
розвитку в’їзного і внутрішнього туризму.
Люблінського воєводств.

Термін реалізації

Доступне фінансування

08.08.2013– 07.06.2015

0,15 млн. євро

01.12.2013 – 30.11.2015

1,6 млн. євро

01.01.2014 – 31.12.2015

0,21 млн. євро

01.01.2014 – 31.12.2015

0,34 млн. євро

24.12.2013 – 23.12.2015

1,3 млн. євро

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=107

Розвиток туристичного потенціалу на транскордонних територіях:
Скарби прикордоння – охорона  збереження культурної спадщини, історичних пам’яток мистецтва
та архітектури, а також створення інфраструктури туризму в межах
культурної спадщини.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=117
або поблизу історичних пам’яток;
 промоція культурної спадщини та пам’яток історії регіонів-

Назва проекту(програми)

Покращення стану навколишнього
середовища на польсько-українських
прикордонних територіях через
проведення
термомодернізації
будинків соціальної сфери в Ґміні
Соколув Подляскі та в місті
Новояворівськ.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=93

Кількість Поліпшення доступності та
якості прикордонної дорожньої
інфраструктури Етап ІІ – перебудова
2-ої ділянки ділянка повітової дороги
№
3432L
Грубешів-КрилівДолгобичів – державний кордон та
ремонт дороги в Угринові.
http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=104

Реалізація
першого
етапу
модернізації комунальної котельні та
району, що нею опалюється.

Зміцнення громад заради сталого
розвитку міста.

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
партнерів по обидві сторони кордону;
 розвиток добросусідських відносин у рамках транскордонного
співробітництва.
Захист та поліпшення стану навколишнього природного середовища,
а також зміцнення транскордонної співпраці на польськоукраїнському прикордонні.
Даний проект спрямований на вирішення проблеми забруднення
навколишнього середовища громадськими будівлями, які погано
теплоізольовані і споживають велику кількість палива, що в свою
чергу виділяє шкідливі гази і пил в навколишнє середовище
(модернізація 6 громадських будівель).
Підтримка соціально-економічного розвитку регіонів по обидві
сторони польсько-українського кордону:
 поліпшення транспортної доступності місцевих і регіональних
економічних центрі по обидві сторони кордону та їх сполучення з
прикордонним переходом Долгобичув-Угринів;
 покращення технічних параметрів інтегрованої транспортної
системи на прикордонній території;
 модернізація прикордонних транспортних маршрутів, що мають
відношення до прикордонного переходу Долгобичув-Угринів, що
призведе до поліпшення дорожньої інфраструктури до рівня планової
категорії та пропускної здатності.
Скорочення викидів парникових газів у місті за рахунок
впровадження енергоефективних технологій, використання
відновлювальних видів палива та формування енергоощадної
поведінки у жителів міста.
Проектом передбачено модернізацію комунальної котельні
(встановлення нових котлів на деревину, міні-ТЕЦ та сонячних
панелей), заміна тепломережі від котельні та встановлення
індивідуальних теплових пунктів у двох багатоповерхових житлових
будівлях.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.08.2013 – 31.01.2015

0,34 млн. євро

01.02.2014 – 30.09.2015

0,07 млн. євро

31.12.2014 – 30.12.2017

0,68 млн. євро

26.12.2014–25.06.2017

0,24 млн. євро

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)


Термін реалізації

Доступне фінансування

15.01.2015–14.07.2016

0,33 млн. євро

19.04.2013 – 18.08.2015

4,3 млн. євро

03.12.2013 – 02.10.2015

0,25 млн. євро

19.12.2013 – 18.10.2015

0,27 млн. євро

18.12.2013 – 17.10.2015

0,11 млн. євро

Миколаївська область

Підтримка тимчасово переміщених
осіб з цукровим діабетом та Закупка медичного обладнання і матеріалів для Миколаївської
хронічною хворобою нирок у обласної лікарні.
Миколаївській області


Одеська область
Інвентаризація, оцінка та зменшення
впливу антропогенних джерел
забруднення в Нижньодунайському
регіоні України, Румунії і Республіки
Молдова.

 зменшення існуючого і запобігання подальшому біогенному та
токсичному забрудненню навколишнього природного середовища
регіону Нижнього Дунаю;
 поліпшення загального економічного, екологічного та соціального
становища, а також стану навколишнього природного середовища на
http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&vie
території регіонів держав-учасниць.
w=article&id=2851&lang=uk
повна транскордонна інвентаризація впливу ерозії на деградацію
земель та на зсуви, завдяки використанню сучасних цифрових
зображень, створення транскордонної бази даних деградованих
Транскордонна
інвентаризація земель внаслідок зсуву, здійснення всіх типів екологічних
деградованих земель.
відновлювальних заходів, пов’язаних з усіма формами ерозії,
спричинених водою та орієнтована вартість запропонованих заходів
для запобігання ерозії ґрунту, також створення веб-порталу для
спілкування з цільовими групами і кінцевими бенефіціантами.
Прикордонне
міждисциплінарне
співробітництво для запобігання
стихійних лих та пом’якшення Захист та поліпшення стану навколишнього прикордонного
забруднення
навколишнього середовища, а також зміцнення транскордонної співпраці.
середовища Єврорегіону Нижній
Дунай.
Еко-міста: спільні бачення у сформувати довгострокові рішення проблем навколишнього
прикордонному регіоні.
середовища на прикордонній території шляхом залучення міста


Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Басейн Чорного Моря» (прилеглі території).

Назва проекту(програми)
http://oneu.edu.ua/news/news.php?id=text/2704201502

Консолідація
мережі
природоохоронних територій для
збереження біорізноманіття та
сталого розвитку регіону дельти
Дунаю та нижнього Прута – PAN
Nature.

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Дурлєшти прикордонного регіону до рішення екологічних проблем, і
організації в країнах–партнерах серії семінарів за екологічною
тематикою, які очолюватимуться експертами прикордонної зони.
Зниження втрат біорізноманіття та покращення рівня життя
місцевого населення шляхом впровадження комплексного підходу до
управління природними ресурсами у транскордонному регіоні
дельти Дунаю та Нижнього Пруту, а також зміцнення активної участі
суспільства у стійкому розвитку регіону.

Термін реалізації

Доступне фінансування

31.12.2013–31.10.2015

0,68 млн. євро

18.07.2014–18.07.2016

0,34 млн. євро

08.10.2013 – 07.10.2015

0,11 млн. євро

http://crs.org.ua/ru/5/current/191.html

Туризм як каталізатор економічного
розвитку сільських територій.
http://orard.od.ua/projects/active/T-RED/

Створення трьохсторонньої мережі в
розвитку та маркетингу місцевої
агрохарчової
та
традиційної
продукції
в
транскордонному
Єврорегіоні Нижній Дунай.

 розвиток туристичної інфраструктури на території проекту;
 просування туристичної продукції з Біляївського до Розділянського
районів Одеської області;
 підтримка формального та неформального взаємозв’язку в сфері
просування туризму в сільських та дальніх зонах, професіоналізація
залучених людських ресурсів.
Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності міських та
сільських районах регіону:
 менеджмент проекту, координація та комунікація;
 зміцнення потенціалу місцевого сільгоспвиробника для розробки
підприємства агрохарчового мікробізнесу;
 створення сталих об’єктів для просування економічних ініціатив,
заснованих на переробці агрохарчової місцевої продукції;
 створення життєздатної основи для обміну досвідом між місцевими
зацікавленими сторонами в галузі.

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)

Термін реалізації

Доступне фінансування

26.12.2014–25.12.2017

0,25 млн. євро

22.01.2013–21.07.2016

5,3 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,4 млн. євро

22.10.2013–21.07.2015

0,1 млн. євро

20.11.2013 – 19.08.2015

0,53 млн. євро



Рівненська область
Створення та розвиток системи паліативної допомоги задля
забезпечення максимально можливої якості життя людини з
Забезпечення
захисту
прав
невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя, шляхом
паліативних хворих на базі ОГС, що
раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших
працюють в сфері паліативної
проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму,
допомоги.
соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого та його
рідних.
Підвищення потенціалу українських органів державної влади та
Підтримка політики регіонального
інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження
розвитку в Україні.
http://surdp.eu/About-Project
ефективної політики регіонального розвитку.
Співпраця між університетами та підприємствами України для
Інноваційна гібридна стратегія ITпідвищення рівня ІТ-освіти, забезпечення ринку ІТ-аутсорсингових
аутсорсингового партнерства з
послуг професіоналами високої кваліфікації, розробці віртуального
підприємствами.
інноваційного простору між українськими студентами, вченими та
http://www.transport-ukraine.eu/page/pro-proekt-0
фахівцями в галузі ІТ.


Безпечний туризм в горах Буковини.

Чернівецька область
Розвиток туристичної інфраструктури та покращення заходів безпеки
на туристичних маршрутах.

Еко–Карпати: розвиток еко-бізнесу в
прикордонних Карпатах як спосіб Навчання з питань розвитку еко-бізнесу в прикордонних Карпатах як
поліпшення
спосіб поліпшення конкурентоспроможності економіки.
конкурентоспроможності економіки.
http://gurt.org.ua/news/trainings/20962/



Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту
Сусідства та Партнерства «Польща-Білорусь-Україна» (Львівська, Волинська, Закарпатська області та прилеглі регіони – Рівненська, Тернопільська та ІваноФранківська області).

Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» (Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області та Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського
Інструменту Сусідства та Партнерства «Україна-Румунія-Молдова» (Одеська та Чернівецька області).

Назва проекту(програми)

Термін реалізації

Доступне фінансування

23.12.2013– 23.12.2016

1,1 млн. євро

19.12.2013 – 18.10.2015

0,63 млн. євро

Транскордонний
інструмент Покращення екологічного простору в регіоні шляхом модернізації
управління відходами в сільській системи збору та утилізації сміття: модернізація інфраструктури та
місцевості.
закупівля обладнання для переробки відходів.
http://gromady.cv.ua/st/rada/274/news/47160/

11.12.2013–10.10.2015

0,36 млн. євро

Створення сприятливих умов для адаптації та вирішення проблем
Покращення умов життя та внутрішньо переміщених осіб зі східних регіонів України:
соціальна адаптація внутрішньо  ремонт житлових приміщень для сімей з дітьми та інших
переміщених осіб в Чернівецькій соціально-вразливих категорій з числа вимушено-переселених осіб,
області.
придбання побутових приладів, інструментів;
http://surdp.eu/Improving-of-Life-Conditions-and-Social вирішення
питань
працевлаштування,
професійної
Adaptation-of-Internally-Displaced-Persons-in-Chernivtsiперекваліфікації;
Region
 консультування та супровід соціального характеру.

20.01.2015–19.05.2016

0,25 млн. євро

26.12.2014 – 25.12.2017

0,7 млн. євро

Використання європейського досвіду
в боротьбі з ерозією ґрунтів.
Покращення екологічної ситуації в
басейнах річок Прут і Дністер через
покращення систем очистки стічних
вод в Чернівцях і Дрокії.
http://clean.waters.cv.ua/pro-proekt/

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Створення умов для ефективної боротьби з ерозією та підвищення
родючості ґрунтів на транскордонній території України, Румунії та
Республіки Молдова.
 реконструкція очисних споруд в Чернівцях (побудова 2 нових
горизонтальних пісколовок) для зменшення забруднення води
неочищеними і недостатньо очищеними стічними водами;
стимуляція транскордонного співробітництва для обміну досвідом;
 формування свідомості і мотивації у місцевого населення про
необхідність збереження навколишнього середовища і раціонального
водокористування.



Впровадження економічно-доцільної
моделі
сталого
енергетичного
розвитку
теплопостачання
на
прикладі теплового району міста
Гола Пристань.



Херсонська область
Створення стійкої моделі енергоефективності в м. Гола Пристань для
підвищення якості та ефективності енергопостачання в місті та інших
районах Херсонської області:
 впровадження системи енергомоніторингу та енергоменеджменту;
 утеплення фасаду школи;
 утеплення перекриття горища;

Проекти зазначені у цьому розділі можуть бути реалізовані на території, визначеній Програмою Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та
Партнерства «Басейн Чорного Моря» (прилеглі території).

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
 встановлення сучасних вікон з більшою теплопередачею;
 встановлення автоматичної системи контролю для регулювання
постачання теплової енергії до будівель.
Програми, які реалізуються в рамках інших інструментів технічного співробітництва з ЄС
Підвищення потенціалу українських органів державної влади та
Підтримка політики регіонального
інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження 22.01.2013–21.07.2016
розвитку в Україні.
http://surdp.eu/About-Project
ефективної політики регіонального розвитку.
Співпраця між університетами та підприємствами України для
Інноваційна гібридна стратегія ITпідвищення рівня ІТ-освіти, забезпечення ринку ІТ-аутсорсингових
аутсорсингового партнерства з
послуг професіоналами високої кваліфікації, розробці віртуального 15.10.2012–14.10.2015
підприємствами.
інноваційного простору між українськими студентами, вченими та
http://www.transport-ukraine.eu/page/pro-proekt-0
фахівцями в галузі ІТ.
Скорочення викидів вуглекислого газу шляхом впровадження
енергоощадних заходів, оптимізація споживання енергетичних
ресурсів та нарощування використання відновлюваних джерел
енергії.
Підвищення
енергоефективності Реалізація проекту передбачає здійснення комплексної реновації
будівель освітніх закладів м. Конотоп. будівель гімназії та дошкільного навчального закладу (утеплення 24.12.2014 – 23.05.2017
http://rada.konotop.org/index.php/2014-02-27-18-15-57/3745покрівель, зовнішнє утеплення стін, заміна віконних та дверних
2015-03-19-10-21-30
блоків, утеплення підвалів, налаштування системи вентиляції).
Окрема увага приділятиметься енергоощадним рекомендаціям:
проведенню інформаційних заходів для учнів, персоналу закладів,
населення прилеглих районів.
Ремонт та обладнання відібраних приміщень, що є у комунальній
власності, з метою забезпечення ВПО належними житловими
умовами:
Забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) в  проведення ремонтних та відновлювальних робіт у відібраних
приміщеннях;
18.02.2014 –18.10.2015
Дніпропетровській області.

оснащення
приміщень
необхідним
обладнанням;
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/n
ews/2015/2015_02_26_4_uk.htm
 проведення юридичних консультацій ВПО;
 надання допомоги у реєстрації ВПО;
 соціальна, медична та психологічна підтримка ВПО.

Доступне фінансування

5,3 млн. євро

0,4 млн. євро

0,4 млн. євро

1,57 млн. євро

Назва проекту(програми)

Залучення спільноти до процесу
планування міських просторів.

Розвиток можливостей кооперативу
для захисту правових і економічних
інтересів приватних селянських
господарств, а також розширення
молочного асортименту продукції
соціальної сфери Томашпільського
району.

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Покращення співпраці між органами місцевого самоврядування та
недержавними організаціями у залученні до процесу міського
просторового планування:
 підвищення потенціалу неурядових громадських організацій та
органів місцевого самоврядування у сфері міського просторового
планування;
 розробка ефективної моделі для консультацій між неурядовими
громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування;
 проведення пілотних проектів;
 розробка інформаційних матеріалів, навчання.
Забезпечення юридичної обізнаності приватних селянських
господарств Томашпільського району щодо їх прав та можливостей
для захисту правових і економічних інтересів:
 створення умов для розвитку самозайнятості у сільській місцевості;
 розширення асортименту якісної молочної продукції для
дошкільних навчальних закладів, шкіл, та інших соціально важливих
об’єктів району за доступними цінами.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.08.2014–01.02.2017

0,3 млн. євро

12.09.2014–11.03.2017

0,42 млн. євро

30.12.2014 –29.12.2017

0,72 млн. євро

15.01.2015–14.01.2017

0,25 млн. євро

http://www.tommilk.com/

Energy Go: впровадження Плану дій Підвищення ефективності використання теплової енергії, значна
сталого енергетичного розвитку економія енергоресурсів, зниження викидів СО2 в повітря:
 проведення енергоаудиту;
м. Жмеринка на 2015-2017 роки.
 термомодернізація 6-ти муніципальних об’єктів;
http://zhmerinka-adm.gov.ua/news/zhmerinka-pidpisala-ugoduz-jevrokomisijeju-na-728tisjevro
 проведення навчальних та інформаційних заходів.
Створення сприятливих умов для розвитку економічного потенціалу
Вінницького району шляхом відродження туристичної зони, що
стимулюватиме розвитку малого і середнього бізнесу, включаючи
Туризм – запорука динамічного екотуризм:
соціально-економічного
розвитку  забезпечення умов для розвитку туризму та інвестиційної
сільських громад.
привабливості району;
http://surdp.eu/Tourism-the-guarantee-of-dynamic-social-and розвиток і впровадження нових туристичних послуг, включаючи
economic-development-of-rural-communities
розвиток зеленого туризму у сільській місцевості;
 створення умов для партнерства між органами влади, суспільством
та представниками бізнесу;

Назва проекту(програми)

Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у
Вінницькій області.
http://surdp.eu/Adaptation-centre-for-in-migrants-andentrepreneurs-from-ATO-zone-and-Crimea-in-Vinnytsia-region

Соціальна інтеграція та примирення
внутрішньо переміщених сімей та
дітей у Київській області.
http://ssd-koda.gov.ua/proekt-socialna-integraciya-ta-primirennyavnutrishno-peremishhenix-simej-ta-ditej-u-ki%D1%97vskijoblasti/

Пілотний проект з реалізації Плану
дій сталого енергетичного розвитку
м. Славутич до 2020 року –

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
 сприяння розвитку району, як туристичної пам’ятки.
Створення у Вінницькій області умов для організації чи перенесення
бізнесу переселенцями із зон конфлікту:
 створення консультаційно-інформаційної служби для переселенців
та підприємців із зони конфлікту;
 створення інтернет-порталу міжрегіонального співробітництва та
інвестицій Вінницької області;
 створення механізму надання допомоги бізнес-переселенцям для
організації чи перенесення бізнесу;
 проведення інформаційних та коопераційних заходів за участю
бізнес-переселенців, представників регіональної/місцевої влади,
фінансових інститутів та бізнес кіл; проведення інформаційної
компанії;
 забезпечення процесу управління проектом.
Створення умов для соціальної інтеграції та соціального забезпечення
внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області в
територіях проживання великих груп внутрішньо переміщеного
населення шляхом покращення соціальної інфраструктури, умов
проживання та системи соціальних послуг, зміцнення процесів
примирення та взаємодопомоги:
 здійснення внутрішнього ремонту санаторію “Перемога” для сімей
з дітьми;
 реконструкція існуючої будівлі соціального житла та створення
медичного центру в м. Миронівка;
 облаштування кімнат для термінового тимчасового розміщення
сімей з дітьми у м. Нові Петрівці;
 надання підтримки патронатним сім’ям;
 здійснення аналізу потреб у наданні соціальних послуг;
 проведення навчання для соціальних працівників.
Підвищення ефективності використання теплової енергії, значна
економія енергоресурсів, зниження викидів СО2 в повітря:
 проведення енергоаудиту.

Термін реалізації

Доступне фінансування

26.03.2015-25.03.2016

0,32 млн.євро

16.01.2015–15.07.2016

1,9 млн. євро

26.12.2014 – 25.04.2017

0,72 млн. євро

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
здійснення термомодернізації 2-х  термомодернізація 2-х муніципальних об’єктів;
муніципальних об’єктів бюджетної  проведення навчальних та інформаційних заходів.
сфери.

Термін реалізації

Доступне фінансування

19.12.2014–18.12.2016

0,8 млн. євро

14.01.2015–13.07.2017

0,5 млн. євро

05.01.2015–05.01.2017

0,65 млн. євро

http://www.slavnrj.in.ua/about/

Розбудова
єдиної
мережі
громадського телебачення та радіо
(Hromadske Network).
http://euukrainecoop.net/2015/04/01/hromadske/

Створення регіонального навчальнопрактичного Центру розвитку
багатофункціональних кооперативів.
http://www.oda.ck.ua/?section=2&page=print&lng=ukr&id=11
15472

Створення сучасної моделі
управління регіональним розвитком
ринку праці в Хмельницькій області.

Сприяння активній громадянській позиції та демократії в Україні
шляхом створення і зміцнення потенціалу ініціатив громадянського
ЗМІ в регіонах з метою забезпечення щоденного об’єктивного
висвітлення новин, пов’язаними з потребами різних регіонів України:
 створення спільної регіональної мережі громадського телебачення і
радіо та забезпечення технічної підтримки;
 створення центральної інформаційної платформи на базі
Громадського ТБ.
Забезпечення сприятливих умов для диверсифікації діяльності
сільськогосподарських кооперативів шляхом створення та розвитку
нових спеціалізованих кооперативів в області через створення
регіонального
навчально-методичного
Центру
розвитку
багатофункціональних кооперативів:
 створення регіонального навчально-методичного Центру розвитку
багатофункціональних
кооперативів,
матеріально-технічне
оснащення, підготовка персоналу;
 проведення навчання цільових груп населення щодо ефективних
технологій вирощування сільськогосподарської продукції;
 створення та матеріально-технічне оснащення кооперативів;
 проведення інформаційних заходів щодо розповсюдження
результатів у інших регіонах.
Сприяння зменшенню безробіття в Хмельницькій області шляхом
створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку
праці:
 оновлення та розвиток інфраструктури, зміцнення матеріальнотехнічної бази управління ринком праці; створення системи он-лайн
управління ринком праці;
 підвищення потенціалу місцевих органів влади щодо розробки та
впровадження ефективної політики регіонального розвитку ринку

Назва проекту(програми)

Капітальний ремонт автомобільних
мостів через річку Сіверський
Донець та через річку Борова.
http://sever.lg.ua/2015-05-21-p-dtrimka-s-skorochu-v-dstan

Побудуємо майбутнє разом!

Центр освіти третього віку.
http://viem.edu.ua/category/about-project/

Свобода від насильства: покращення
доступу до соціальних послуг в
Україні.
http://www.healthright.org.ua/pro-nas/

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
праці;
 аналіз стану та динаміки ринку праці та трудових ресурсів у
Хмельницькій області;
 проведення навчання та тренінгів.
Створення сприятливих безпечних умов руху через автомобільні
мости через річку Сіверський Донець та через річку Борова:
 розробка технічної документації для ремонту мостів через річку
Сіверський Донець та через річку Борова;
 здійснення ремонтних робіт щодо реконструкції мостів.
Сприяння впровадженню загальнодержавної стратегії відносно
біженців і зняття соціальної напруги у середовищі тимчасово
переміщених осіб та мешканців територій, які приймають біженців:
 проведення капітального ремонту гуртожитку та ДНЗ “Світлячок” у
смт. Новгородка Новгородівсько району;
 придбання обладнання, меблів та предметів побуту; проведення
благоустрою території навколо гуртожитку та ДНЗ “Світлячок”;
 будівництво дитячого майданчика та закладка скверу;
 проведення інформаційних заходів.
Розвиток, накопичення, заощадження людського капіталу через
просування навчання протягом життя та соціальної інтеграції літніх
людей у системі неформальної освіти:
 проведення кампанії з підвищення обізнаності з питань, що
стосуються освіти третього віку;
 створення центрів освіти третього віку і підтримка їх сталого
розвитку;
 заохочення рівності навчання та просування обміну між
поколіннями.
Сприяння розширенню прав і можливостей місцевих громад в
Україні шляхом зміцнення громадських організацій і місцевого
державного потенціалу для покращення наявності, доступності та
якості соціальних і реабілітаційних послуг для потерпілих від
насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство:
 розвиток потенціалу та міжвідомчої взаємодії місцевих органів

Термін реалізації

Доступне фінансування

12.03.2015–12.09.2016

1,9 млн. євро

14.02.2015–13.08.2016

0,64 млн.євро

01.12.2013– 30.11.2016

0,11 млн. євро

23.12.2014–22.12.2016

0,22 млн. євро

Назва проекту(програми)

Посилення ролі місцевих громад у
прийнятті рішень щодо надання
соціальних послуг.

Українська регіональна платформа
громадських ініціатив.
http://ci-center.org/

Підготовка педагогів та освітніх
менеджерів
до
роботи
з
гетерогенними
групами
й
організаціями.
http://issuu.com/tempusiv/docs/_________________________
___________e126cdc6398601

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
влади, державних і громадських організацій з протидії насильству
щодо жінок;
 реалізація моделі міжвідомчої взаємодії з протидії насильству щодо
жінок в м. Київ та поширення даної моделі на 3 інші регіони;
 розповсюдження результатів проекту.
Покращення політики та практики надання соціальних послуг
шляхом посилення підходів, які базуються на підтримці громади, а
також на оцінених потребах користувачів соціальних послуг
різноманітними установами, включаючи неурядові громадські
організації та об’єднання громадян:
 посилення спроможності місцевих громад в одному пілотному
регіоні Харківської області щодо планування, отримання,
моніторингу та оцінки політик надання соціальних послуг;
 надання якісних послуг шляхом посилення практичної та
управлінської діяльності фахівців сфери надання соціальних послуг;
 підтримка місцевих ініціатив, що ґрунтується на підтримці громади
та економічно ефективних моделях систем соціальних послуг у
пілотному регіоні Харківської області.
Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС),
зокрема тих, що знаходяться у сільських та відділених місцевостях, з
метою забезпечення їх активної участі у демократичних змінах:
 зміцнення нових ініціатив та можливостей сільських ОГС;
 сприяння взаємодії між ОГС у різних регіонах України; надання
грантової допомоги для місцевих ОГС та громадських ініціатив;
 інформаційні заходи;
 проведення навчання та тренінгів.
 Створення в багаторівневої системи підготовки та підвищення
кваліфікації;
 Розробка модульних тематичних кластерів з проблем
гетерогенності для бакалаврату педагогічного профілю;
 Розробка магістерських програми «Гетерогенний менеджмент в
гетерогенних організаціях»;

Термін реалізації

Доступне фінансування

22.12.2014–21.11.2017

0,2 млн. євро

29.01.2014–29.01.2018

1 млн. євро

01.12.2013–30.11.2016

0,2 млн. євро

Назва проекту(програми)

Реформування програм у сфері
містобудівництва
на
просторі
східного сусідства.
http://io.iee.kpi.ua/uk/projects/%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B5%D0%BA%D1%82%C2%ABceneast%C2%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D0%B0-tempus

Модернізація навчальних планів
дворівневої програми підготовки
(бакалавр/магістр) з інженерного
матеріалознавства
на
основі
компетентнісного
підходу
та
найкращого досвіду з впровадження
положень Болонського процесу.
http://www.pstu.edu/index.php?id=811&L=1

Навчання
альтернативному
вирішенню суперечок як підхід до
забезпечення прав людини.
http://www.univer.kharkov.ua/docs/project/tempus_project20132016.pdf

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
 Проектування модульної програми підвищення кваліфікації
педагогів і освітніх менеджерів, які працюють з гетерогенними
групами.
 Модернізація навчальних програм бакалаврів/спеціалістів,
магістрів та аспірантів новими модулями з енергетично- і екологічносталого, раціонального і безпечного для здоров’я містобудування;
 трансфер практики Болонського процесу в галузі освіти
(навчальних програм, ECTS, інноваційного навчання та інше) з
університетів ЄС до університетів країн-партнерів;
 розробка віртуальної міжуніверситетської мережевої освітньої
системи (інтелектуальна бібліотека, інтелектуальна система навчання,
інтелектуальна система оцінки знань, доступ до електронних джерел
наукової та освітньої інформації) для забезпечення співпраці між
університетами ЄС і країн-партнерів в галузі освіти і наукових
досліджень;
 Сприяння підвищенню компетентності працівників університетів
країн-партнерів.
 аналіз стану та оновлення діючих навчальних планів бакалаврів і
магістрів з інженерного матеріалознавства на основі
компетентнісного підходу;
 розробка та запровадження модернізованих навчальних планів з
матеріалознавства з інтегрованою інфраструктурною підтримкою;
 підвищення кваліфікації викладачів та проведення тренінгів для
наставників на підприємствах за новими навчальними планами та
методологіями;
 створення сервіс-офісів з інженерного матеріалознавства (Material
Engineering Service-Office – MESO) у ВНЗ країн партнерів
 розробка навчальної програми курсу з альтернативного вирішення
суперечок;
 модернізація навчальних програм відповідних існуючих курсів в
університетах країн-партнерів;
 розробка нового практично орієнтованого магістерського
навчального плану з економічного права та альтернативного

Термін реалізації

Доступне фінансування

15.10.2012–14.10.2015

0,14 млн. євро

01.12.2013–30.11.2016

0,25 млн. євро

01.12.2013–30.11.2016

0,3 млн. євро

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
вирішення суперечок. В поєднанні з сучасними методами
викладання, які враховують європейський досвід наукового
керівництва та направлені на магістрів та викладачів, курс базується
на навчальних та дослідницьких матеріалах; він також включає в себе
компоненти вивчення іноземних мов, електронних ЗМІ та
дистанційного навчання; підвищення професійної та педагогічної
кваліфікації викладачів в країнах-партнерах та модернізація
викладацької інфраструктури.

Розробка
та
впровадження
багатомовних освітніх програм
Впровадження програм мультилінгвальної підготовки вчителів.
підготовки вчителів в університетах
Грузії та України.
вдосконалення «студентського досвіду» у вищій освіті в Україні, що
Підвищення
ефективності надасть змогу українським студентським службам набути
студентських служб.
європейських стандартів і відповідати сучасним стандартам
http://www.univer.kharkov.ua/docs/project/impress.pdf
забезпечення якості освіти згідно до вимог Болонського процесу.
Знову до роботи: реінтеграція матерів  розробка моделі реінтеграції матерів і батьків до професійного
та батьків до професійного життя життя після відпустки по догляду за дитиною;
після відпустки по догляду за  забезпечення рівних можливостей для матерів і батьків, що
повертаються з відпустки по догляду за дитиною, в економічному
дитиною.
http://znovudoroboty.org.ua/ua/pro-nas/pro-proekt
житті.
 сприяння зближенню вищої освіти України та ЄС шляхом
адаптації та тестування в українських університетах досвіду держав
ЄС у створенні та розвитку системи вищої освіти, спрямованої на
підготовку спеціалістів галузі «Журналістика та інформація»
Крос-медіа і якісна журналістика.
спеціальності «Журналістика»;
http://sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85international/vmz/2032.html
 використання технологій Європейської вищої освіти у сфері
соціальних комунікацій і професійного розвитку викладачів,
створення науково-обґрунтованих інтернаціональних навчальних
програм з підготовки журналістів.
Технічна допомога підтримки для
українських муніципалітетів.

Термін реалізації

Доступне фінансування

15.10.2012−14.10.2015

0,37 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,46 млн. євро

24.11.2012–23.11.2015

0,6 млн. євро

15.10.2012–14.10.2015

0,6 млн. євро

30.12.2008 – 31.12.2016

5 млн. євро

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Культура
прикордоння
як
інтеграційна платформа місцевих Підтримка місцевих громад транскордонного об’єднання Єврорегіон
Буг у сфері збереження спільних культурних традицій.
громад в Єврорегіоні Буг.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.01.2014 – 31.12.2015

0,06 млн. євро

01.11.2013 – 31.08.2015

0,11 млн. євро

01.09.2013 – 31.08.2015

0,07 млн. євро

01.12.2013–30.11.2016

0,2 млн. євро

http://www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=114

 створення
транскордонної
партнерської
мережі
сільськогосподарських виробників з Румунії, України та Республіки
Молдова;
 будівництво агропромислового логістичного парку в
Синжерейському районі Республіки Молдова;
 адаптація якості сільськогосподарської продукції трьох країн до
Розвиток
сільськогосподарського міжнародних стандартів;
сектору
шляхом
створення  надання консультацій у галузі управління, закупівель, маркетингу,
прикордонної сільськогосподарської розробки
продуктів,
бухгалтерського
обліку
для
мережі.
сільськогосподарських товаровиробників;
http://orard.od.ua/news/44/
 створення та просування он-лайн торгівельного майданчику для
сільськогосподарських виробників з Республіки Молдова, Румунії та
України;
 сприяння обміну досвідом та знаннями у галузі сільського
господарства між експертами з прикордонних регіонів трьох країн
тощо.
Створення
міжуніверситетського  охорона навколишнього середовища, наукове співробітництво в
центру з оцінки та управління галузі моніторингу, контролю та захисту басейну Чорного моря;
екологічними та технологічними  створення центру з оцінки та управління екологічними та
ризиками на Чорному морі.
технологічними ризиками в басейні Чорного моря.
http://iucriskman.eu/pochatok/za-proekta/

Поліпшення стану проблеми безробіття і відсутності інновацій у
зв'язку з розривом між потребами ринку праці і навичками робочої
сили. Зміна умов на ринку праці має бути узгоджена з подальшим
Мережа для розвитку безперервного розвитком набору компетенції пошукачів роботи та підвищення
навчання у Вірменії, Грузії та Україні соціальної інтеграції осіб в активному трудовому житті.
(LeAGUe).
Діяльність в рамках цього проекту включає в себе роботу з
http://nure.ua/wp-content/uploads/Ukrainian_version.pdf
університетами на національному рівні, приділяючи особливу увагу
організації та роботам з формування підходів до навчання впродовж
життя LLL (lifelong Learning).

Назва проекту(програми)
Створення міжрегіональної мережі
національних центрів медичної
освіти для впровадження методики
проблемно–орієнтованого навчання
та віртуального пацієнта.
Проект
«Місцевий
розвиток
орієнтований на громаду – II».
http://cba.orgua/ua/about/about-cba

Програма
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства «ПольщаБілорусь-Україна»
http://www.pl-by-ua.eu/ua,3

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)

Термін реалізації

Доступне фінансування

Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті в
країнах-партнерах – модернізація медичних навчальних програм
шляхом використання інтерактивних форм та методу проблемноорієнтованого навчання.

15.10.2012–14.10.2015

0,27 млн. євро

06.06.2011-30.06.2015

17,1 млн. євро (з них 1,6%
- спів фінансування
ПРООН).

06.11.2008-31.12.2016

203 млн. євро

 сприяння поширенню підходу, орієнтованого на громаду, до питань
місцевого врядування та сталого розвитку;
 підвищення енергоефективності на місцевому рівні;
 підтримка створення центрів з управління знаннями з мобілізації
громад і спільного управління та мережі поширення передового
досвіду.
Пріоритетним напрямом діяльності програми є підтримка процесів
прикордонного розвитку:
Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій
(покращення умов для підприємництва, розвиток туризму,
покращення доступу до регіону);
Покращення якості життя (охорона навколишнього природного
середовища, безпека кордонів);
Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад
(розвиток транскордонного співробітництва на регіональному та
місцевому рівні, ініціативи місцевих громад).

Програма
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства «УкраїнаРумунія».
 розбудова транспортної та прикордонної інфраструктури;
http://www.enpi-info.eu/library/content/programming-document охорона природного середовища;
2014-2020-eni-cross-border-cooperation
Програма
прикордонного  розвиток малого та середнього бізнесу;
співробітництва
Європейського  попередження надзвичайних ситуацій.
інструменту сусідства «Басейн
Чорного моря».

60 млн. євро

2014-2020 рр.
39,1 млн. євро

http://www.enpi-info.eu/library/content/programming-document2014-2020-eni-cross-border-cooperation

Програма співробітництва «Стратегія  забезпечення

інфраструктурного,

екологічного,

соціально-

263 млн. євро.

Назва проекту(програми)
ЄС для Дунайського регіону».

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
економічного та інституційного розвитку регіону.

Термін реалізації

Доступне фінансування
(розподілятимуться серед
14 країн-учасниць на
конкурсній основі)

2014-2020 рр.

800 млн. євро

2014 – 2020 рр.

87 млрд. євро

22.01.2013–21.07.2016

5,3 млн. євро

30.12.2014–29.12.2016

662,2 тис. євро

http://www.danube-region.eu/
http://new.mtu.gov.ua/content/strategiya-es-dlya-dunayskogoregionu.html
http://danube.org.ua/project

Програма
з
підвищення  покращення умов доступу МСП до фінансових ресурсів;
конкурентоспроможності малих та  покращення регуляторних умов функціонування МСП;
середніх підприємств «COSME».
 формування культури ведення бізнесу.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Рамкова програма з досліджень та
технологічного розвитку «Горизонт
2020».
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Програма «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні».
http://surdp.eu/

Проект «Регіональна політика в
Україні: громадський моніторинг
стратегій регіонального розвитку».
http://csi.org.ua/?p=3271#sthash.mSpLy354.dpuf

Проект

«Підтримка

реформи

 сприяння фундаментальним науковим дослідженням;
 підвищення конкурентоспроможності виробництва;
 розвиток ІКТ, нанотехнологій, нового матеріалознавства,
біотехнологій та космічної галузі;
 пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері
охорони здоров’я, екології та демографії.
 удосконалення статистичної бази та показників оцінки
регіонального економічного розвитку;
 актуалізація та реалізація скоординованих державної та
регіональних стратегій розвитку;
 розробка програм подолання депресивності територій, відповідно
до статті 11 Закону України «Про стимулювання регіонального
розвитку»;
 аналіз регіональних стратегій розвитку та механізмів їх реалізації в
Україні;
 підтримка національних та регіональних влад у розробці планів
реалізації стратегій регіонального розвитку;
 ідентифікація та реалізація проектів регіонального розвитку.
Підвищення ефективності державної політики у сфері регіонального
розвитку шляхом залучення аналітичних організацій громадянського
суспільства для розробки, аналізу та моніторингу стратегій
регіонального розвитку в Україні та впровадження рекомендацій по
вдосконаленню стратегій регіонального розвитку на строк до 2020
року.
 посилення інституційної спроможності органів місцевого

Назва проекту(програми)
місцевого
самоврядування
Україні».

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
в самоврядування та територіальних громад;
 впровадження законодавства, що відповідає «Концепції реформи
http://csi.org.ua/?p=4873
місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні»;
 створення
нормативно-правового забезпечення процесу
децентралізації;
 імплементація реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні;
 підвищення експертної спроможності робочих груп;
 підвищення ефективності впровадження Концепції;
 формування обізнаності населення щодо децентралізації влади;
 посилення ефективності участі неурядових організацій у
моніторингу.
Проект
«Модель
розбудови
потенціалу України та Грузії для їх  посилення енергетичної безпеки;
участі в Угоді мерів – взірцеве  скорочення викидів парникових газів;
рішення для країн Східного
 зменшення залежності від джерел енергії які вичерпуються.
партнерства і Центральної Азії».

Термін реалізації

Доступне фінансування

29.12.2011–28.06.2015

0,62 млн. євро (497 тис.
євро – грант ЄК)

01.01.2015–31.12.2017

0,52 млн. євро

2014-2020 рр.

2 млн. євро

http://eecu-comogrant.org.ua/

Проект
«Національний Підвищення якості освіти, реалізація спільних наукових проектів,
розвиток мобільності та зв’язків між ВНЗ європейських та сусідніх з
Еразмус+офіс в Україні».
http://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html
ЄС країн.
Надання підтримки у реалізації проектів територіального
Проект «Європейська мережа (транскордонного,
транснаціонального
та
регіонального)
міжтериторіальної співпраці».
співробітництва
в
цілях
економічної
та
соціальної
згуртованості
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx
європейського простору.
 розвиток екологічно орієнтованої економіки та підвищення якості
життя шляхом підвищення енергоефективності та нарощування
Угода Мерів.
використання відновлювальних джерел енергії;
 скорочення викидів СО2 щонайменше на 20% до 2020 року.
Європейський
інструмент
з
демократії та прав людини (ЄІДПЛ) Сприяння розвитку демократії, верховенства права, дотриманню
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/n прав та основних свобод людини.
ews/2015/2015_03_06_uk.htm

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Підтримка стабільності у країнах, що знаходяться в кризових
ситуаціях, шляхом пошуку ефективних рішень, які допомогли б
зберегти, створити чи відновити умови, необхідні для здійснення
політики ЄС у галузі розвитку та співпраці. В контексті стабільних
Інструмент стабільності (ІС).
умов для реалізації програм співробітництва ЄС цей механізм
допомагає розвивати потенціал як для того, аби боротися з
конкретними загрозами світового та регіонального масштабу, так і
для того, аби забезпечити готовність до врегулювання до кризових та
після кризових ситуацій.
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).

Форми надання допомоги

Термін реалізації

Доступне фінансування

УРЯД США
експертно-консультативна підтримка;
постачання обладнання;
виконання робіт.

Підтримка невідкладних реформ для
покращення бізнес-середовища в Сприяння впровадженню невідкладних реформ у сфері боротьби з
корупцією і для покращення бізнес-середовища для малих та
Україні.
середніх підприємств (МСБ) в Україні.
http://msb.enarod.org/about-us/project-support/

26.09.2014 – 25.09.2015

1,2 млн. дол. США

Програма обміну для студентів Річні навчальні програми для студентів бакалаврату денного
вищих навчальних закладів.
відділення.
http://irex.ua/ua/education/ugrad

29.01.2014–31.10.2016

0,23 млн. дол. США

Проект спрямований на подолання травматизму на вугільних шахтах
та покращення засобів індивідуального захисту.

17.09.2004–30.06.2015

8,04 млн. дол. США

Програма фінансування надання
військової техніки, майна та послуг Допомога ЗСУ у проведенні оборонної реформи шляхом надання
США іноземним державам (ФМФ). коштів Україні для закупівлі військової техніки, майна й отримання
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/Sec_Asst_Fac послуг.

01.06.1998– 31.12.2015

157,7 млн. дол. США

01.11.2005–31.08.2015

12,5 млн. дол. США

http://cipe-eurasia.org/

Шахтна безпека в Україні.
http://ndiop.kiev.ua/index.php?newsid=33

tSheet_Ukr.pdf

Покращення
збереженості  поліпшення методів фізичного захисту, контролю та обліку
відпрацьованих джерел іонізуючого придатних до експлуатації ДІВ підвищеного ризику;
випромінювання в Україні (ДІВ).
 засоби поліпшення збереженості придатних до експлуатації ДІВ
http://ua.comments.ua/politics/48311підвищеного ризику і об’єктів їхнього розміщення;
Ukraina_ta_SSHA_domovilisya_pro.html

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
 безпечне транспортування придатних до експлуатації ДІВ
підвищеного ризику на території України (надання пакувальних
наборів для транспортування);
 навчання персоналу та надання обладнання для проведення
пошуку й вилучення покинутих джерел;
 інші засоби поліпшення безпеки придатних до експлуатації ДІВ
підвищеного ризику та покинутих джерел стосовно їхнього
зберігання в Україні.

Програма обміну майбутніх лідерів
Річні навчальні програми для учнів загальноосвітніх шкіл.
(FLEX).

Термін реалізації

Доступне фінансування

15.08.2008–13.12.2016

11,6 млн. дол. США

01.11.2009–31.12.2015

19,3 млн. дол. США

30.09.2010–29.09.2015

12,5 млн. дол. США

25.01.2011–24.01.2016

18,7 млн. дол. США

http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/7/flex.html

 обладнання публічних бібліотек комп’ютерною технікою;
 навчання бібліотекарів роботі з новими технологіями на базі
Глобальні бібліотеки “Бібліоміст- тренінгових центрів та підвищення рівня комп’ютерної грамотності
України”.
населення;
http://www.bibliomist.org/ua/
 надання підтримки бібліотекам у здійсненні адвокаційної
діяльності та залучення додаткових ресурсів.
Вдосконалення законодавства – створення правового середовища, яке
сприяє впровадженню ДПП;
Підтримка діяльності національного уповноваженого органу з ДПП
у наданні ним допомоги місцевим та центральним органам
виконавчої влади, які прагнуть підвищити ефективність та якість
Програма розвитку державно- надання комунальних послуг і покращення інфраструктури через
залучення приватного партнера;
приватного партнерства (ДПП).
http://ppp-ukraine.org/
Навчання та інформування у пілотних містах Програми розвитку
ДПП, які бажають підготувати реалізувати проекти ДПП, за
допомогою семінарів, конференцій та навчальних поїздок;
Впровадження пілотних проектів ДПП в ключових секторах шляхом
надання допомоги пілотним містам на всіх етапах підготовки
проекту.
 сприяння розвитку сільського господарства України та підвищення
Проект Агроінвест в Україні.
конкурентоспроможності агробізнесу незалежно від організаційноhttp://www.agroinvest.org.ua/ukr/about/
правової форми та масштабів виробництва;

Назва проекту(програми)

Здоров’я жінок України.
http://www.usaid.gov/node/71471
http://www.tfh.jsi.com/Uk/index.htm

Профспілковий розвиток.
Посилення
контролю
туберкульозом в Україні.
http://stbcu.com.ua/about/

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
 зміцнення експортного потенціалу України.
сприяння покращенню здоров'я жінок, чоловіків і родин в цілому
шляхом запровадження в Україні сучасних практик зі збереження
репродуктивного здоров'я і планування сім'ї.
Просування міжнародних стандартів у галузі праці, покращення
доступу працівників до правосуддя та підтримка незалежних,
демократичних профспілок та неурядових організацій.
Покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та
за профілактики туберкульозу, включно з випадками туберкульозу з
множинною та широкою лікарською стійкістю і випадками ВІЛасоційованого туберкульозу.

Підтримка системи моніторингу й
оцінки Міністерства охорони
здоров’я України.
Надання послуг представникам груп найвищого ризику, які будуть
отримувати соціальні та медичні послуги, продиктовані їх потребами.
Покращення послуг у сфері Проект спрямований на уповільнення розповсюдження ВІЛ-інфекції
ВІЛ/СНІД серед представників груп серед представників груп найвищого ризику та їхніх партнерів. У
проекті будуть застосовані нові підходи, які дозволять підвищити
найвищого ризику в Україні.
http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/pact/Pact_ukr.pdf
якість послуг у сфері ВІЛ/СНІД, а також посилити здатність
українських організацій здійснювати програми, направлені на
подолання епідемії.
Залучення місцевих організацій до
розвитку моніторингу та оцінки
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.
Доступ спільнот до послуг з догляду
Розширення доступу до медичної допомоги для людей, які живуть з
та лікування ВІЛ через зміцнення
ВІЛ шляхом підвищення ефективності національної системи
систем охорони здоров’я (АССESS).
охорони здоров’я у сфері профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу на
http://network.org.ua/projects/current_projects/proekt-accessdostup-spil%60not-do-poslug-z-doglyadu-ta-likuvannya-vilмісцевому, регіональному та національному рівнях.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.10.2011–30.09.2016

8,2 млн. дол. США

01.02.2012–31.01.2016

2,6 млн. дол. США

02.04.2012–01.04.2017

17,8 млн. дол. США

30.09.2010–29.09.2015

2 млн. дол. США

15.06.2012–14.06.2017

21,9 млн. дол. США

30.09.2012–31.03.2018

5,1 млн. дол. США

30.09.2012–31.03.2018

4,4 млн. дол. США

24.09.2012–30.09.2015

1,2 млн. дол. США

cherez-zmitsnennya-system-okhor/

Програма партнерства у галузі мас-  вдосконалення навичок професійної журналістики і бізнесу у
медіа в Україні (UMPP).
власників та працівників ЗМІ шляхом проведення тренінгів та

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
консультацій;
 підвищення послуг наданих незалежними ЗМІ через місцеві медіа
асоціації.
Вдосконалення державної політики у фармацевтичній галузі,
Системи покращеного доступу до розвиток потенціалу для здійснення фармацевтичного менеджменту
лікарських
засобів
та та надання послуг, вивчення інформації, необхідної для прийняття
рішень у фармацевтичному секторі, вдосконалення фінансових
фармацевтичних послуг.
http://siapsprogram.org/wherewework/ukraine/
стратегій та механізмів покращення доступу до лікарських засобів,
підвищення якості фармацевтичних послуг.
Відкритий світ.
Зміцнення співробітництва та взаєморозуміння через обмін досвідом
http://www.openworld.gov/
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/openміж фахівцями у різних галузях на міжнаціональному рівні.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.10.2012–22.09.2016

8 млн. дол. США

01.07.2014–31.12.2018

2,3 млн. дол. США

27.09.2013–29.09.2017

13,5 млн. дол. США

01.10.2013–30.09.2018

18 млн. дол. США

26.09.2014–25.09.2015

1,2 млн. дол. США

15.04.2014–15.04.2018

5 млн. дол. США

http://irex.ua/ua/media/umpp

world.html

Муніципальна енергетична реформа  підвищення енергетичної безпеки;
 підвищення енергоефективності кінцевого споживання;
в Україні.
http://www.merp.org.ua/index.php?lang=us&Itemid=914
 збільшення виробництва чистої енергії.
Зміцнення системи охорони здоров’я Посилення реалізації заходів державної політики на протидію
з метою забезпечення сталої відповіді ВІЛ/СНІД, що базуються на принципах доказової медицини та
соціально небезпечних захворювань. враховують гендерні питання;
http://www.usaid.gov/node/71471
Оптимізація розподілу ресурсів для впровадження національних та
регіональних програм протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи
найвищого ризику;
зміцнення кадрових ресурсів у сфері надання послуг щодо протидії
ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику.
Підтримка невідкладних реформ для Створення основи для продуктивного діалогу та конструктивної
покращення бізнес-середовища в співпраці між бізнес-асоціаціями, малим та середнім бізнесом та
Україні.
представниками влади для консолідації їх зусиль у впровадженні
http://cipe-eurasia.org/ukraine/
невідкладних реформ.
http://www.dkrp.gov.ua/info/3967
 покращення можливостей спостереження за захворюваннями з
Зменшення біологічної загрози в використанням новітніх інформаційних систем;
 консолідація особливо небезпечних патогенів у сучасних спорудах
Україні − технічна підтримка.
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/dtro/btrp.html
III–го рівня біобезпеки (одна лабораторія III–го рівня біобезпеки для
людських патогенів, і одна лабораторія III–го рівня біобезпеки для

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
патогенів тварин);
 спільні наукові дослідження.
Розбудова фінансової і операційної спроможності місцевих
громадських організацій для покращення їх навичок з управління
Фінансовий розвиток неурядових
фінансуванням та впровадження програм USAID. Покращення
організацій.
якості і переліку послуг, з фінансового менеджменту та розвитку
операційної спроможності, що надаються на місцевому ринку.
Проект
зміцнення
потенціалу Залучення неурядових організацій до надання соціальних послуг у
громадянського суспільства України. регіонах
Оновлення інфраструктури систем водопостачання з метою
Вода для агросектору.
поліпшення водопостачання для сільського населення і
http://www.amdi.org.ua/uk/projects/implementation-of-theсільськогосподарського виробництва в окремих громадах
project/swasad.html
Херсонської області.
Допомога
населенню,
що
постраждало від конфлікту в Україні.
Програма "Лідерство в економічному Покращення ділового клімату шляхом втілення вагомих та сталих
реформ у секторі малого та середнього бізнесу (МСБ), як на
врядуванні (ЛЕВ)".
http://eef.org.ua/ua/prohramy/lev.html
центральному рівні, так і в п’яти цільових регіонах України.
 створення сприятливого правового поля для ефективного та
прозорого місцевого самоврядування;
«Ініціатива захисту прав та
 проведення ефективного політичного діалогу органів місцевого
представлення інтересів місцевого
самоврядування з їх партнерами на національному і регіональному
самоврядування в Україні» (проект
рівнях;
«Діалог»).
 збільшення громадської підтримки реформ системи місцевого
http://www.auc.org.ua/page/proekt-%C2%ABinitsiativazakhistu-prav-ta-predstavlennya-interesiv-mistsevogoсамоврядування;
samovryaduvannya-v-ukr
 підвищення рівня правової культури та ефективності діяльності
органів місцевого самоврядування.
Проект «Муніципальна енергетична  удосконалення енергетичної політики;
 збільшення енергоефективності;
реформа в Україні».
http://www.merp.org.ua/index.php?lang=uk
 збільшення приватних інвестицій енергетичний сектор.
Проект «Справедливе правосуддя». Надання допомоги у в становленні справедливої, незалежної та
www.fair.org.ua/
прозорої судової системи.

Термін реалізації

Доступне фінансування

26.09.2014–30.09.2016

2,1 млн. дол. США

11.07.2014–10.07.2019

2 млн. дол. США

22.01.2015-21.01.2017

2 млн. дол. США

15.03.2015−15.10.2015

2,5 млн. дол. США

19.12.2014–18.12.2019

5 млн. дол. США

11.05.2010-08.11.2015

5,2 млн. дол. США

27.09.2013– 29.09.2017

13,5 млн. дол. США

01.10.2011–30.09.2016

19,1 млн. дол. США

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Підтримка активних організацій громадянського суспільства в
Проект “Об’єднуємося заради
Україні з метою консолідації та посилення демократичних
реформ” (UNITER).
перетворень шляхом розширення участі громадян у вирішенні
www.uniter.org.ua/
питань, що становлять суспільний інтерес.
Проект «Громадяни в дії» - Вдосконалення законодавчого та політичного середовища у
Створення сприятливого середовища відповідності з європейськими стандартами і створення
для діяльності громадянського сприятливіших умов для громадянського суспільства.
суспільства в Україні».

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.10.2008 – 30.09.2016

18,6 млн. дол. США

11.07.2014-10.07.2019

1,5 млн. дол. США

01.10.2011-30.09.2016

15,8 млн. дол. США

25.09.2013–24.09.2015

2,6 млн. дол. США

Надання підтримки у вдосконаленні норм трудового законодавства та
механізмів захисту прав робітників у відповідності до стандартів
Міжнародної організації праці.

01.02.2012– 31.01.2016

2,6 млн. дол. США

Програма «Зміцнення політичного
Надання підтримки у зміцненні комунікації між політичними
процесу в Україні».
партіями, громадянами та організаціями громадянського суспільства.
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europe-

01.10.2009-01.04.2016

15,9 млн. дол. США

11.07.2014-10.07.2019

1,9 млн. дол. США

www.ucipr.org.ua

Розвиток вільного, динамічного та професійного сектору засобів
Український медійний проект («У- масової інформації України, що забезпечує широкий спектр корисних
Медіа»).
новин та інформації, виступає в ролі незалежного спостерігача за
www.umedia.kiev.ua/
дотриманням суспільних інтересів та захищає свободу слова.
Проект «Зміцнення фінансової
стабільності ЗМІ в Україні, Молдові
та Грузії з використанням досвіду Підвищення фінансової незалежності медіа-підприємств.
країн Вишеградської четвірки».
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europeand-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Проект «Профспілковий розвиток».
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europeand-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Проект
зміцнення
потенціалу
громадянського суспільства України
(«Проект розвитку спроможності
громадянського
суспільства
в
Україні»).

Сприяння зміцненню організаційного потенціалу організацій
громадянського суспільства України, що дозволить їм більш
ефективно обстоювати права й інтереси громадян та здійснювати
громадський контроль за діями влади.

www.isar.net.ua

Внутрішнє
спостереження
за Вдосконалення виборчих процесів в Україні та їх нормативноправової бази, аби вони краще відображали волю українського
політичними процесами в Україні.
www.oporaua.org/
народу.

01.01.2014-01.01.2017

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Програма реформування виборчого
Зміцнення ролі громадянського суспільства у розвитку та
законодавства України.
впровадженні виборчого законодавства.
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europe-

Термін реалізації

Доступне фінансування

08.04.2011-07.04.2016

5,8 млн. дол. США

Проект
«RADА:
підзвітність, Сприяння подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої
відповідальність, демократичність». влади в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europeдержавної політики.

25.11.2013-24.11.2018

4,5 млн. дол. США

Запобігання торгівлі людьми шляхом зміцнення національного
механізму взаємодії установ, задіяних у справі допомоги потерпілим
від торгівлі людьми

20.07.2004-01.01.2018

and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Боротьба з торгівлею людьми.
www.iom.int

Проект «Реагування на порушення
прав людини та забезпечення
можливостей громадян і захисників Захист прав людини і надання захисникам прав людини додаткових
прав людини» («Права людини в можливостей та підтримки.
дії»).

08.09.2014-07.09.2017

1,3 млн. дол. США

Подолання дестабілізуючих наслідків конфлікту та поглиблення
соціальної напруги у Східній Україні, сприяння активнішій участі
громадян у заходах влади з реагування на кризову ситуацію, а також
підтримка у здійсненні більш широкого перехідного політичного
процесу.

07.07.2014–06.07.2017

36,5 млн. дол. США

Підвищення прозорості системи вищої освіти України при відборі
абітурієнтів до бакалаврату та інших ступенів вищої освіти.

01.05.2013–31.12.2015

2,4 млн. дол. США

http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europeand-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Проект «Українська ініціатива з
підвищення впевненості».
http://www.usaid.gov.edgekey.net/uk/where-we-work/europeand-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Програма сприяння зовнішньому
тестуванню в Україні (USETI).
www.useti.org.ua

Підвищення навчальних і соціальних навичок дітей з особливими
потребами шляхом допомоги у їх інтеграції до звичайних навчальних
http://www.ussf.kiev.ua
і виховних процесів у загальноосвітній школі.
Забезпечення передачі українським громадянам нових знань та
Навчальні програми професійного
підходів, які відповідають міжнародній практиці (навчання та
зростання.
http://ptp.ceume.org.ua/
стажування).
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).
Програма «Інклюзивна освіта: крок
за кроком».

01.12.2013–28.02.2015

03.04.2013-02.04.2018

4,5 млн. дол. США

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)

Форми надання допомоги

Програма зеленої економіки.
https://www.giz.de/en/worldwide/32546.html

Проект «Енергоефективність
громадах».

у

https://www.giz.de/en/worldwide/32566.html

Пілотний проект «Енергоефективна
забудова.
https://www.giz.de/en/worldwide/32783.html

Проект «Створення енергетичних
агентств в Україні».
https://www.giz.de/en/worldwide/32560.html

Реформа
України.

управління

http://www.ims-ukraine.org/about

на

сході

Термін реалізації

УРЯД ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
експертно-консультативна підтримка;
постачання обладнання;
грантова допомога;
кредитна допомога.
Енерго- та ресурсоефективне управління підприємствами шляхом
застосування поглиблених знань та інструментів для зеленого
2014-2017 рр.
економічного розвитку.
Підтримка органів місцевого самоврядування щодо ініціювання
активного впровадження заходів з енергоефективності; поліпшення 01.09.2013–31.08.2016
функціонування енергетичного менеджменту на місцях.
Застосування та розповсюдження ресурсозберігаючих концепцій при
проектуванні, будівництві та експлуатації будівель, а також
15.03.2009–31.07.2016
демонстрація використання новітніх технологій в українському
будівельному секторі на конкретному прикладі.
Зменшення викидів парникових газів на місцевому та регіональному
рівні через створення енергетичних агентств і надання ними 01.01.2014–31.12.2017
консультацій.
Надання консультаційної допомоги та проведення тренінгових
заходів з метою поліпшення умов надання муніципальних послуг
населенню, зокрема, комунальних та адміністративних. проект також
допомагає підвищити рівень компетенції регіональних та 01.01.2010 – 31.12.2015
національних інституцій задля підтримки зусиль громад з
удосконалення їх послуг та залучення до політичного діалогу з
питань децентралізації досвіду та нових знань, отриманих у ході
роботи на місцевому рівні.

Доступне фінансування

4 млн. євро

4,6 млн. євро

3 млн. євро

7 млн. євро

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Управління оновленням кварталів історичної забудови Львова. В
рамках проекту реалізовуються заходи обачного й ефективного
оновлення міста із залученням громади. В рамках проекту буде
Муніципальний
розвиток
та надано консультативну підтримку управлінням міської адміністрації
оновлення старої частини міста щодо покращення робочих процесів, зміни адміністративних,
Львова.
правових, інституційних та фінансових передумов та розроблено
https://www.giz.de/en/worldwide/32570.html
інструменти обачного оновлення міста: Інтегрована концепція
розвитку центральної частини міста Львова, Довідник з
облаштування міста та опис процесу проведення конкурсів.
Консультаційні послуги в рамках Консультаційний компонент в рамках проекту реконструкції та
проекту “Підвищення ефективності модернізації п’яти підстанцій Дніпровської та Донбаської
передачі електроенергії (модернізація енергетичних систем.
підстанцій)”.
Головним завдання Консультанта є надання допомоги групі
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/
управління Проектом у загальному плануванні, розробці тендерної
article?art_id=215816
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/ документації, проведенні тендерних процедур та моніторингу
control/uk/publish/article?art_id=113211&cat_i
процесу реалізації Проекту.
d=129089

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.06.2009 – 31.12.2015

7 млн. євро

14.01.2013 – 14.12.2016

1,3 млн. євро

Надання експертно-консультаційної підтримки у реформуванні
аграрного законодавства та аграрної політики в Україні відповідно до
принципів ринкової економіки, враховуючи міжнародний досвід
Німеччини та інших країн, а також досвід міжнародних організацій
(ЄС, СОТ).

01.01.2013 – 31.12.2015

0,54 млн. євро

Консультування з ВІЛ/СНІДу та В рамках проекту надається широка інформаційна підтримка щодо
ризиків пов’язаних із ВІЛ та можливостей для кращого захисту.
підтримка інституцій.
Проект також забезпечує підвищення рівня толерантності до
https://www.giz.de/en/worldwide/32650.html
громадян-носіїв ВІЛ.

01.01.2013 – 31.12.2015

3,5 млн. євро

Німецько-український
агрополітичний діалог.
http://www.ier.com.ua/files/publications/FB_IA
K_Ukraine-ukr-layout.pdf
http://apd-ukraine.de/ua/pro-proekt

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)

Термін реалізації

Доступне фінансування

Виконання робіт з модернізації або реконструкції об’єктів соціальної
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (школи; дитячі садочки; амбулаторії, фельдшерськоакушерські пункти; будинки культури, клуби, бібліотеки; водогони)
інфраструктури (IV фаза).
http://www.usif.org.ua/uk/novini/169--l-r-.html
на рівні громад, сіл та малих міст (до 50 тис. населення) у
Кіровоградській, Львівській та Вінницькій областях.

01.12.2013 – 30.11.2016

7 млн. євро

Надання консультативної підтримки банкам-партнерам та Німецько“Консультаційні
послуги
для Українському фонду відібраними консультативними фірмами задля
реалізації проекту “Підтримка малих розширення системи кредитування малих та середніх підприємств та
і середніх підприємств”.
забезпечення на постійній основі надання фінансових послуг для
кінцевих позичальників в Україні.

01.05.2014 – 31.12.2016

2 млн. євро

ДОПОМОГА АНОНСОВАНА НІМЕЦЬКОЮ СТОРОНОЮ
Проект фінансового співробітництва «Проект розвитку соціальної інфраструктури».

2015 р.

9 млн. євро

Проект технічного співробітництва «Модернізаційне партнерство заради економічного підйому».

3 млн. євро

Проект технічного співробітництва Модернізаційне партнерство у сфері енергоефективності.

3 млн. євро

Стипендіальна програма німецької економіки.

0,5 млн. євро

Проект технічного співробітництва «Консультування та інституційна підтримка щодо ВІЛ/СНІД».

2,5 млн. євро

Проект технічного співробітництва «Консультування підприємств щодо енергоефективності».
Проект технічного співробітництва «Консультаційний фонд щодо структурної політики і політики
формування економічного устрою».
Проект технічного співробітництва «ВІЛ/СНІД – сприяння консультуванню та інституційній розбудові».
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).

5 млн. євро
2014-2021 рр.

2,5 млн. євро
0,29 млн. євро

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
УРЯД КАНАДИ
експертно-консультативна підтримка;
Форми надання допомоги
постачання обладнання;
 розширення прав і можливостей місцевих органів влади, реалізація
моделі «відкритого уряду» та створення прозорого процесу
Партнерство заради місцевого
прийняття рішень;
економічного
розвитку
та
 розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу, заснованого на
демократичного управління.
27.03.2015-20.06.2021
місцевому рівні;
http://www.acdicida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/fWebCSAZEn?ReadForm&idx=00  налагодження співробітництва між місцевими, регіональними та
&CC=UA
національними урядами з метою сприяння децентралізації та
міждержавного діалогу.
Програма розвитку малого та
середнього
підприємництва
в
Підтримка та зростання конкурентоспроможності малих та середніх
Україні.
2015-2021 рр.
підприємств в Україні.
http://www.international.gc.ca/development-

Доступне фінансування

19,7 млн. кан. дол.

30 млн. кан. дол.

developpement/partners-partenaires/calls-appels/ukraine-smepme.aspx?lang=eng

 розробка законодавства та політики у сфері кримінальної юстиції
Проект «Реформування системи щодо неповнолітніх;
кримінальної
юстиції
щодо  підвищення потенціалу органів судової влади та інших установ
системи кримінальної юстиції щодо застосування ефективних
неповнолітніх в Україні».
http://youthjustice.org.ua/about.html
підходів і передового досвіду у роботі з неповнолітніми
правопорушниками з метою попередження нових правопорушень.
Освіта суддів – для економічного
Сприяння створенню в Україні системи ефективного навчання суддів
розвитку.
http://www.vkksu.gov.ua/ua/mijnarodneта кандидатів на посаду судді Національною школою суддів під
spivrobitnitstvo/ukrainsko-kanadskiy-proekt-osvita-suddiv-dlyaкерівництвом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
ekonomichnogo-rozvitku/

27.06.2007–28.02.2017

11,5 млн. кан. дол.

01.04.2012–31.03.2017

5,8 млн. кан. дол.

11.02.2014–30.12.2018

9 млн. кан. дол.

http://dsa.court.gov.ua/dsa/234/998877/

Покращення рівного доступу до правосуддя для населення України
Доступна та якісна правова допомога (особливо представників вразливих верств) шляхом підтримки
впровадження системи безоплатної правової допомоги та
в Україні.
http://qala.org.ua/?page_id=142
підвищення рівня обізнаності населення щодо прав на отримання
безоплатної правової допомоги.

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Український проект бізнес-розвитку Надання підтримки МСП щодо вирощування, збереження,
плодоовочівництва.
маркетингу плодоовочевої продукції та застосування нових
http://uhbdp.org
технологій у галузі агропромисловості.
http://minagro.gov.ua/node/16042
Збільшення рівня зайнятості і самозайнятості чоловіків і жінок у
малих і середніх підприємствах у Київській, Львівській та ІваноФранківській областях:
 підвищення якості і ефективності програм бізнес-навчання, що
Навички для працевлаштування.
пропонуються партнерськими професійно-технічними закладами;
http://siast.org.ua/uk/projects/sfep/informaciya-pro-proekt
 покращення партнерських зв’язків між галуззю освіти та
громадою, що сприятиме покращенню відповідності навчальних
програм вимогам ринку праці і підвищенню рівня зайнятості та
самозайнятості серед випускників – чоловіків і жінок.
Розширення економічних можливостей для малих та середніх
зернових господарств в двох областях (Дніпропетровська, другий
регіон буде визначено додатково) через розвиток зерносховищ й
сільськогосподарських кооперативів за підтримки більш ефективних
та чутливих до сільського господарства установ:
 сприяння об’єднанню українських фермерів з метою підвищення
ліквідності та розширення їх бізнесу з вирощення зернових.
Кооперативний підхід дозволить фермерам здійснювати загальні
Проект розвитку зерносховищ та закупівлі (включаючи придбання високоякісного посівного
сільськогосподарських кооперативів матеріалу), мати спільний доступ до сучасного обладнання з доробки
та зберігання зерна, спільно здійснювати поставки зернових;
в Україні.
http://www.zerno.org.ua/grain-project
 співпраця з українськими навчальними закладами у питанні
розвитку й впровадженні освітніх програм, спрямованих на
управління
сільськогосподарськими
обслуговуючими
кооперативами. Комплекс навчальних програм включатиме короткота довго-термінові курси, які будуть запропоновані консультаційним
службам, асоціаціям кооперативів та виробників, а також студентам
Національного університету біоресурсів і природокористування
України (НУБіП) та Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету.

Термін реалізації

Доступне фінансування

07.08.2014–31.03.2021

19,3 млн. кан. дол.

31.07.2012 – 15.10.2016

3,5 млн. кан. дол.

26.03.2013–28.02.2018

13,3 млн. кан. дол.

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Консультаційна підтримка молочних господарств у вдосконалені
Розвиток молочного бізнесу в ефективної системи, впровадження сучасних практик та
менеджменту
молочного
виробництва
на
території
Україні.
http://lads.com.ua/images/ua2014-06-12.pdf
Дніпропетровської, Херсонської, Львівської та Івано-Франківської
областей.
Зміцнення багатопартійної демократії
підвищення демократичного управління та економічних
України.
можливостей в Україні. Проект є продовженням українськоhttp://www.international.gc.ca/media/dev/newscommuniques/2014/07/30a.aspx?lang=eng
канадського технічного співробітництва, зокрема у сфері покращення
http://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/26309-kanadaвиборчого законодавства, розвитку незалежної судової системи у
ogolosila-pro-zapochatkuvannya-projektu-iz-zmicnennyabagatopartijnoji-demokratiji-ta-rozvitku-gromadyansykogoрозрізі забезпечення прав людини.

Термін реалізації

Доступне фінансування

01.04.2014–31.03.2021

19,7 млн. кан. дол.

28.04.2014–30.04.2017

8 млн. кан. дол.

suspilystva-v-ukrajini

Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).
УРЯД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
експертно-консультативна підтримка
Форми надання допомоги
постачання обладнання;
виконання робіт.
 вдосконалення системи державного управління,
 підвищення відповідальності та прозорості, включаючи подолання
«UK-UA: Підтримка реформ в корупції;
Україні».
 забезпечення захисту для найбідніших та найбільш вразливих
https://www.gov.uk/government/uploads/syste
2014-2016 рр.
верств населення;
m/uploads/attachment_data/file/347140/UKUA_Program_flyer_ENG_UKR-1.pdf
 покращення взаємодії з донорськими організаціями;
http://eu.prostir.ua/news/264553.html
 покращення відносин між громадянським суспільством, бізнесом
та державою.
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).

4,3 млн. фунтів стерлінгів
(в рамках Програми
підтримки економічних
реформ та діяльності
державних органів – 10
млн. фунтів стерлінгів)

Назва проекту(програми)
Форми надання допомоги

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
УРЯД ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ
експертно-консультативна підтримка;
постачання обладнання;
грантова допомога.

Програма ефективного використання
енергоресурсів,
розвитку  енерго- та ресурсоефективне управління;
інфраструктури та гуманітарної  стабільне використання енергоресурсів і розвиток міст;
 місцеве самоврядування, охорона здоров'я та вирішення питань у
сфери.
http://ua.interfax.com.ua/news/political/264373. гуманітарній сфері.

2015-2018 рр.

Доступне фінансування

100 млн. дол. США

html

Посилення конкурентоспроможності українського органічного
сектору:
 покращення якості та збільшення товарообігу вибраних органічних
сільськогосподарських орних культур від малих та середніх
підприємств для експорту;
Розвиток органічного ринку в  покращення якості та збільшення товарообігу органічної молочної
Україні.
продукції від малих та середніх підприємств для внутрішнього ринку;
http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-about-project.html
 розвитку торгової марки для регіональних харчових продуктів з
Карпат;
 підвищення рівня комерційних послуг в органічному секторі;
 стимулювання створення сприятливого середовища для розвитку
органічного сектору.
 упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг;
Програма «Підтримка
 сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та
децентралізації в Україні».
http://despro.org.ua/despro/project/
місцевого самоврядування в Україні.
Підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за
Розвиток громадянських
допомогою поширення знань про освіту для демократичного
компетентностей в Україні –
громадянства та освіту з прав людини в Україні через систему
DOCCU.
навчання державних службовців і посадових осіб місцевого
http://doccu.in.ua/SitePages/Домашня%20сторінка.aspx
самоврядування та систему післядипломної освіти.
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).

01.06.2012–31.12.2016

5 млн. швейцарських
франків

01.05.2013–30.04.2017

9,2 млн. швейцарських
франків

01.09.2013–30.09.2015

583 тис. швейцарських
франків

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
УРЯД КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ
Форми надання допомоги
експертно-консультативна підтримка.
Підтримка реформи державного  розвиток ефективного управління та демократичного прийняття
рішень у державному секторі;
сектора.
2010-2015 рр.
 підтримка децентралізації та створення потенціалу місцевих
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/euneighbours/copy%20of%20countr%201/
адміністрацій.
Підтримка судової реформи в
Створення ефективного, незалежного та прозорого судового сектору,
Україні.
2012-2015 рр.
який відповідає європейським стандартам.
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-

Доступне фінансування

28,8 млн. данських крон

14 млн. данських крон

neighbours/copy%20of%20countr%201/

Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).
УРЯД КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ
експертно-консультативна підтримка;
Форми надання допомоги
постачання обладнання.
 посилення економічної інтеграції з країнами ЄС та розвиток
Стратегії співробітництва Швеції у ринкової економіки;
цілях реформ з країнами Східної  зміцнення демократії, підвищення поваги до прав людини та
Європи, Західних Балкан та подальший розвиток держави на основі принципів верховенства
2014-2020 рр.
права;
Туреччини.
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine покращення стану природного середовища, зменшення
/Developments-in-Ukraine/
негативного впливу на клімат, підвищення стійкості до впливів
навколишнього середовища та кліматичних змін.
Підвищення економічної ефективності і прозорості бюджетних
Гендерне бюджетування в Україні.
асигнувань з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків шляхом 12.11.2013–31.12.2018
http://grbproject.org/content/o-proekte/
впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування.
Оптимізація системи управління та сприяння ефективному
місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий
імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на
Підтримка децентралізації в Україні. рівні громади:
08.09.2014-31.12.2017
http://despro.org.ua/despro/project/
 упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг
– розвиток механізмів децентралізованого надання послуг на рівні
малих міст і сіл цільових регіонів, їх інтеграція у процеси

25 млн. євро (щорічно)

46,6 млн. шв. крон

31,75 млн. шв. крон

Назва проекту(програми)

Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
національних реформ у сфері децентралізації з метою подальшого
поширення на інші регіони;
 сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та
місцевого самоврядування в Україні – надання дорадчої підтримки з
питань децентралізації і реформування місцевого самоврядування
ключовим національним інституціям та асоціаціям органів місцевого
самоврядування, що ґрунтується на накопиченому в ході реалізації
проекту досвіді з надання послуг на місцевому рівні, співпраці між
різними рівнями влади й залученні громад у процес реформ.
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).
УРЯД ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
експертно-консультативна підтримка;
Форми надання допомоги
постачання обладнання;
виконання робіт.
Меморандумом про взаєморозуміння
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Турецької Республіки про
погодження списку проектів, до яких  модернізація інфраструктури освіти;
застосовується положення статті 2  підтримка у сферах охорони здоров’я та соціальних послуг;
до кінця 2015 року.
Угоди між Кабінетом Міністрів  удосконалення системи державного управління;
України і Урядом Турецької  розвиток агропромислового комплексу.
Республіки про технічне і фінансове
співробітництво від 14 листопада
2002 року.
http://www.tika.gov.tr/en
Здійснення внеску в інфраструктуру Виконання
робіт
з
капітального
ремонту освітньої
освіти в Україні.
інфраструктури,побудова додаткових приміщень та здійснення 07.07.2014 – 12.11.2015
http://www.tika.gov.tr/upload/2015/Prestij%20Eserler/Ukraynaтехнічного оснащення навчальних закладів.
kitapcik.pdf
Надання підтримки у сферах
охорони здоров’я та соціальних Оновлення медичних закладів України, покращення умов будинків
по догляду за людьми літнього віку та дитячих будинків для дітей 31.10.2014 – 02.11.2015
послуг.
інвалідів.
http://www.tika.gov.tr/upload/2015/Prestij%20Eserler/Ukraynakitapcik.pdf

Доступне фінансування

3,65 млн. дол. США

0,08 млн. дол. США

0,06 млн. дол. США

Назва проекту(програми)
Пріоритетні напрями/діяльність за проектом (програмою)
Термін реалізації
Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).
УРЯД ЯПОНІЇ
експертно-консультативна підтримка;
постачання обладнання;
Форми надання допомоги
виконання робіт;
грантова допомога.
Угода (у формі обміну нотами) між
Урядом України та Урядом Японії
про надання Уряду України гранту  підтримка правопорядку;
Діє до повного
непроектного типу на закупівлю  допомога для медичних закладів;
виконання проекту
спеціального
обладнання
для  розвиток культури та мистецтв.
медичних закладів від 30.03.2015.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html

Бенефіціари: центральні органи виконавчої влади та місцеві органи влади.
Реципієнти: резидент (фізична або юридична особа).

Доступне фінансування

500 млн. японських. єн

