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ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

Новини
На якому ж шляху
Україна?
Меркель підтримала
заклики Макрона
щодо ЄС різних
швидкостей
Безвізовим режимом
скористалися 200
тисяч осіб
Контакти

З Днем знань!
Шановні колеги,
Вітаємо Вас з Днем знань і початком нового навчального року!
Спільнота викладачів і дослідників ЄС та європейської інтеграції в
Україні зростає і міцнішає з кожним роком. Своєю працею Ви робите

Українська Асоціація Викладачів і
Дослідників Європейської Інтеграції

неоціненний внесок у виховання молоді, поширення знань про
європейські цінності, свободу, повагу до людини і верховенство права!

Email: aprei.ukraine@gmail.com

Нехай Ваша праця завжди цінується і приносить задоволення, радість і

Тел.: +38 (050) 620 8193

знаходить відгук у молодих серцях!

+38 (067) 315 92 24
web-site: aprei.com.ua

Бажаємо Вам здоров'я, енергії, натхнення на нові відкриття і звершення!
З повагою та найкращими побажаннями,
Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції
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На якому ж шляху Україна?

першій великій зовнішньополітичній промові у вівторок.
Частина його планів - це створення бюджету для 19 країн-членів
єврозони, який буде під наглядом міністра фінансів та нового
парламенту.
"Я дала зрозуміти, що я не маю нічого проти ідеї міністра
фінансів ЄС. Нам просто потрібно визначити, що може зробити
цей міністр фінансів", - сказала Меркель журналістам, додавши,
що це може забезпечити кращу координацію бюджетної та
економічної політики. Повідомляється, що Меркель схвалила
ідею створення Європейського валютного фонду.
"Це може зробити нас ще більш стабільними і дозволить нам

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим,
що Україна близька до членства у ЄС та НАТО. Про це
Юнкер заявив 29 серпня на конференції послів ЄС у
Брюсселі.
"На даний момент ми маємо 60 воєн у світі, і жодна з них не
в Європі, якщо не брати Україну. Проте Україна зараз не є
європейською країною, в сенсі членства в ЄС. Я знаю, що
нещодавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна це майже ЄС та НАТО. Однак на даний момент вона не є ні
там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив Юнкер.

показати світу, що у нас є всі механізми у власному портфоліо
єврозони, щоб бути в змозі добре реагувати на несподівані
ситуації", - сказала вона.Нагадаємо, канцлерка Німеччини
Ангела Меркель заявила виборцям, що рішення Британії
покинути ЄС і обрання президентом Франції Еммануеля
Макрона змінило її бачення об’єднаної Європи.
За матеріалами "Європейської правди"

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Порошенко
заявив, що Україна прямує до набуття повноцінного
членства в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.
Президент заявив, що Україна вже "обрала свою дорогу".
"На цьому шляху ми вже зруйнували візову завісу", - додав
президент. Він також наголосив, що українська влада
вважає дороговказом для просування цією дорогою норми
Угоди про асоціацію, яка остаточно набуде чинності 1
вересня.
За матеріалами "Європейської правди"

Меркель підтримала
заклики Макрона щодо
ЄС різних швидкостей

ТЕСТ #26: чи знаєте ви,
наскільки близько Україна та
ЄС?
Україні виповнилося 26 років — вік, з якого доводиться платити

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала заяви

за вхід до більшості європейських музеїв. І поки про ще один

про Європу різних швидкостей президента Франції

вхід — до ЄС — іменинниці говорити рано, експерти

Еммануеля Макрона, який вважає, що ядро "авангардних"

Association4U зібрали кілька фактів про українську

країн має прокласти шлях у поглибленні інтеграції в ЄС.

євроінтеграцію. Перевірте, як добре ви їх знаєте!

"Ми повинні уявити собі Європу кількох форматів: щоб йти

Заходьте за посиланням https://goo.gl/QXEST2 та проходьте

далі з тими, хто прагне просуватися вперед, та водночас не

тест!

відставати через ті держави, які хочуть ... прогресувати

Нехай результат Вас приємно дивує.

повільніше чи не йти так далеко", - сказав він у своїй
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Безвізовим режимом
скористалися 200 тисяч осіб
Станом на 23 серпня безвізовим режимом скористалися
200 тисяч громадян України. При цьому понад 76 тисяч з
них (38%) користувалися авіаційним транспортом.
Найбільше українці подорожували за безвізом до Польщі
та Угорщини (разом 90 тисяч).
“Всього з початку безвізу зафіксовано 57 відмов нашим
громадянам у перетині кордону, переважна більшість з
яких через не підтвердження мети поїздки та порушення
європейського міграційного законодавства під час
попередніх поїздок”, – сказано в повідомленні.
Таким чином, відсоток відмов складає 0,0285%. Нагадаємо,
після першого місяця безвізу рівень відмов складав 0,05%.
Матеріал із сайту Державної прикордонної служби України

Грант
Грантова програма від посольства
Австралії в Україні
The Australian Embassy in Ukraine launches its Direct Aid
Program (DAP) for 2017-18, and is now inviting
applications from Ukrainian NGOs experienced in working
with international partners. Applications from community
groups, schools and others will also be considered.
In Ukraine the priority will be given to projects aimed at:
• education;
• health;
• women's empowerment and gender equality;
• supporting people with disabilities;
• assistance to people affected by the conflict in Eastern
Ukraine (Internally Displaced People).

В форматі живої дискусії можливо отримати практичні
поради та задати питання з тем:
• Програмна діяльність фондів ЄС та їх зорієнтованість на
Україну. “Тверді” та “м’які” проекти.
• Специфіка міжнародних проектів.
• Визначення та формулювання проблеми проекту
• Визначення цільових груп проекту
• Мета, завдання та методи виконання проекту
• Розробка плану виконання проекту
• Бюджет проекту
• Оцінка та моніторинг виконання проекту
• Додатки до проектної заявки
• Програми ЄС: Горизонт 2020, Еразмус+, Polska
Wschodnia.
Коли? 7-8 вересня
Де? м. Львів
Ціна тренінгу? 2500 грн
Деталі: https://goo.gl/BTdfRJ

Цитата випуску
"Я спілкуюсь з усіма. Дуже прямо і дуже відверто.
Щодо України, то ми маємо великі розбіжності з
Володимиром Путіним. Я беру це до уваги. Франція
не дозволить, щоб йому все зійшло з рук"
Президент Франції Еммануель Макрон,
французькому щотижневику Le Point

Бронюймо дати в листопаді на
заходи Інформаційного тижня
Програми Еразмус+
Запрошуємо Вас забронювати в календарі дати з 6 по 10
листопада 2017 р. та стати учасником заходів в рамках
Інформаційного тижня Програми Еразмус+!

Applications for funding of DAP projects for 2017-18 close
at 5.00 pm on Monday 18 September 2017 (Kyiv time).
Деталі: https://goo.gl/m87D3n

На Вас чекає така програма:
6.11.2017 – День Жана Моне: семінар як подавати заявки на
конкурс та реалізувати проекти

Тренінг

7.11.2017 – День Міжнародної кредитної мобільності: семінар

«Написання проектів. Фонди ЄС»

7.11.2017 – Щорічна конференція «Європейська інтеграція

як готувати заявки на конкурс та реалізувати проекти

В рамках тренінгу планується ознайомити учасників з

вищої освіти України: Інноваційна політика та урядування в

особливостями розробки проектних ідей та підготовки

контексті забезпечення якості»

проектних пропозицій для залучення фінансування

8.11.2017 – День переможців та виконавців проектів Розвитку

проектів від фондів ЄС та донорів, що присутні в Україні.

потенціалу вищої освіти (CBHE): як управляти та реалізовувати
проекти
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9.11.2017 – Міжнародний Інформаційний день
Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти
(CBHE) - нові конкурси: що нового?
10.11.2017 – Частина 1. Інформаційний день з
Міжнародної кредитної мобільності - співпраця
організацій - нові конкурси: що нового?
Частина 2. Інформаційний День з індивідуальних
можливостей в рамках Програми Еразмус+ для
студентів, випускників, викладачів та адміністративного
персоналу
Деталі: https://goo.gl/kRQ39a

Країни-партнери: Бразилія, Сербія, Португалія, Єгипет.
Вимоги до кандидата:
- вік від 18 до 30 років;
- рівень англійської мови вище upper-intermediate і
вище;
- зацікавленість в роботі стартапів.
Готовий отримати неймовірно цінний досвід для
"
початку
власного бізнесу на стажуванні “Global
Etrepreneur”?
Деталі: https://goo.gl/LJujix

Грант
Грант для неурядових організацій від
Європейської молодіжної фундації
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових
організацій на отримання грантів від Європейської
молодіжної фундації.
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла
рішення про те, що особлива увага при розгляді питань
щодо виділення грантів має бути приділена пілотним
проектам українських громадських організацій або
європейським громадським організаціям, які мають
бажання спрацювати з українськими громадськими
організаціями у зазначених сферах.
Запропоновані пілотні проекти:
– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність
повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають
молодь на місцевому рівні;
– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або
вплив на місцевому рівні;
– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або
національному рівні (тобто міжнародні громадські
організації не можуть подаватись на отримання гранту).
Максимальна сума гранту – 10 000 євро.
Деталі: https://goo.gl/wVgBqo

Візит
Навчальний візит до Чеської
Республіки
ПРООН в Україні запрошує представників
громадських організацій та органів влади, що
працюють з молоддю в Луганській та Донецькій
областях взяти участь в навчальних візитах по обміну
досвідом до Чехії у жовтні 2017 року. Дедлайн - 10
вересня 2017 р.
Коли: Друга половина жовтня 2017 року (конкретна
дата буде уточнена).
Для кого: Для 25 представників організацій
громадянського суспільства та органів влади, що
працюють з молоддю в Луганській та Донецькій
областях на конкурсній основі. Якщо ви: 1) є
представником неприбуткової організації або
представником влади, працюєте в сфері освіти; 2)
проживаєте на території Луганської або Донецької
області; 3) віком не менше 18 років і маєте
біометричний паспорт громадянина України; —
можете заповнити цю анкету, обґрунтовано

Стажування

вказавши свою мотивацію щодо участі у візиті.

Міжнародні стажування в стартапах
Global Entrepreneur

Основні теми візиту: Участь молоді у мобілізації

Програма “Global Etrepreneurs” один з видів стажувань від
міжнародної молодіжної організації AIESEC.
Протягом 2-3 місяців Ви на практиці вивчите тонкощі
створення нової справи від А до Я. Проекти охоплюють області
маркетингу, фінансів та інформаційних технологій. А
допомагати тобі в роботі буде міжнародний колектив молодих
підприємців.
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спільноти; інклюзивність; екологічна освіта У ході
навчального візиту учасники отримають змогу
ознайомитись з діяльністю громадянського сектору
Чеської Республіки в рамках програм, орієнтованих
на неформальну громадянську освіту; соціальну та
політичну активність.
Деталі: http://bit.ly/2xrDRQl
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