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ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

НОВИНИ ЄС
Інтеграція України в ЄС:
Климпуш-Цинцадзе
окреслила плани
на 2018 рік.
Ризик призупинення
безвізу.
НАГАДУЄМО!!

Дедлайн щодо подачі проектів на конкурс
напряму ім. Жана Моне 22 лютого 2018
р. до 12.00 за Брюсселєм. Деталі конкурсу
висвітлені на сайті Виконавчого агентства
з питань освіти, аудіовізуальних засобів і
культури:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/jean-monnet-activities-2018_en
Всім апплікантам – удачі!

Конкурси, гранти від ЄС
КОНТАКТИ
Українська Асоціація Викладачів і
Дослідників Європейської Інтеграції
E-mail:
mail@aprei.com.ua
Телефони:
+ 38 067 315 92 24
+ 38 050 620 81 93
+ 38 050 132 74 06
Web: aprei.com.ua

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І ДОСЛІДНИКІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХХІ СТОЛІТТІ:
КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА
НОВІ МОЖЛИВОСТІ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
У СПІВПРАЦІ З НАЦІОНАЛЬНИМ ЕРАЗМУС+ ОФІСОМ В УКРАЇНІ
ПІД ЕГІДОЮ ПРОГРАМИ ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ
У РАМКАХ ПРОЕКТУ
“ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND
RESEARCH”

27 БЕРЕЗНЯ 2018
КИЇВ

Міжнародна Конференція у Києві
Запрошуємо Вас до участі у міжнародній
науково-практичній конференції:
«Європейські інтеграційні процеси у ХХІ
столітті: ключові тенденції, основні виклики
та нові м
 ожливості».
Локація:
Київський Національний Університет
імені Тараса Шевченка
Дата:
27 березня 2018 р.
Дедлайн подачі статей:
28 лютого 2018 р.
Деталі: https://goo.gl/nd9j2Z
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Інтеграція України в ЄС: Климпуш-Цинцадзе
окреслила плани на 2018 рік

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Климпуш-Цинцадзе розписала
план «тихої» євроінтеграції-2018
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
Іванна
Климпуш-Цинцадзе вважає, що 2018 рік є
найважливішим для європейської інтеграції
України, п
 ередає Ukr.Media.

«Безпосередньо відчутні перемоги вже досягнуті.
Навряд чи можна очікувати від ЄС якогось
кроку, який був би подібний безвизу, - він просто
не передбачений європейською політикою.
Євроінтеграція 2018 року стане «тихої», вона буде
малопомітною і малозрозумілою широкій публіці,
але не менш важливою для майбутнього країни», зазначила Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, Україні треба затвердити урядово-парламентську Дорожню карту щодо виконання Угоди
про асоціацію, щодо якої повинні рухатися. Крім того, в цьому році відповідні двосторонні органи
Асоціації повинні затвердити дорожні карти щодо адаптації законодавства в таких сферах, як державні
закупівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, фінансові, поштові та кур’єрські послуги, морські
міжнародні перевезення. «Маємо всі шанси активно просуватися до інтеграції України в цифровий
ринок ЄС», - додала віце-прем’єр.
Вона розписала такі необхідні кроки: «Необхідно прийняти ряд законодавчих актів з питань внутрішнього
в одного, залізничного та автомобільного транспорту і безпеки пасажирських перевезень, а також
перевезень небезпечних вантажів. Повинні виконати домашню законодавчу роботу, щоб приєднатися
до Конвенції ЄС про єдиному режимі транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі
товарами. Для цього, зокрема, повинні внести зміни в Митний кодекс України щодо уповноваженого
економічного оператора, єдиної митної декларації і почати роботу системи NCTS. Важливими
завданнями на цей рік є запуск оновленої системи державного контролю безпеки харчових продуктів,
прийняття законопроектів щодо маркування та інформації для споживачів і встановлення вимог до
упаковки для харчових продуктів».
Крім того, констатувала Климпуш-Цинцадзе, щоб розвивати вітчизняний високотехнологічний експорт
і підготуватися до підписання Угоди АСАА, слід прийняти зміни до законів про технічні регламенти
та оцінки відповідності та здійснення державного ринкового нагляду. У сфері екології - прискорити
прийняття законопроекту про стратегічну екологічну оцінку, запобігання забруднення підземних
і поверхневих вод, проведення моніторингу і оцінки забруднення повітря. У сфері громадського
здоров’я життєво важливо прийняти законодавство, яке встановлює європейські стандарти безпеки
донорської крові та її компонентів та служби крові. В сфері енергоефективності - встановити вимоги
європейського рівня до енергоспоживаючих продуктів з екодизайном (наприклад, посудомийні або
пральні машини, холодильники, водонагрівальні котли та ін).
Завданням цього року є також прийняття органами Асоціації рішень про оновлення додатків до Угоди
про асоціацію і графіків імплементації окремих актів ЄС, зауважила віце-прем’єр.
«Цей перелік не є вичерпним, але всі ці процеси мають бути прозорими для громадськості, яка зможе
через портал моніторингу «Пульс угоди» відслідковувати прогрес у її виконанні», - підкреслила
Климпуш-Цинцадзе.
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В ЄС занепокоєні лише двома к раїнами
Ризик п
 ризупинення безвізу

Дипломати ЄС під час обговорення
механізму призупинення безвізових
режимів
з
третіми
країнами
висловили занепокоєння щодо Грузії
та Албанії, передає Ukr.Media.
Про це у своєму Twitter написав
брюссельський кореспондент «Радіо
Свобода» Рікард Джозвяк.
«Що стосується сьогоднішнього
засідання по механізму призупинення
безвізового режиму: держав-членів
ЄС хвилюють дві країни - Грузія та
Албанія, однак жодна країна (ЄС
- Ред.) не припускає, що механізм
призупинення має бути застосований
проти будь-якої країни, з якою ЄС має візову лібералізацію», - написав він.
Раніше повідомлялося, що ЄС незадоволений українським законопроектом про антикорупційний суд,
але ризиків призупинення безвізового режиму немає.
«ЄС не в захваті від українського законопроекту про антикорупційний суд, але реальної загрози щодо
призупинення безвізового режиму немає. Насправді держави-члени ЄС більше стурбовані шукачами
притулку з Грузії», - писав напередодні брюссельський кореспондент Рікард Джозвяк.

Стажування у Польщі

Згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво
між Польською академією наук (ПАН) і Національною
академією наук (НАН) України на 2018 – 2020 роки у
поточному році ПАН прийме у своїх науково-дослідних
інститутах молодих вчених установ НАН України (до 35
років) для проходження стажування з усіх галузей наук.
Організаційні та фінансові умови зазначених візитів до
Польщі викладено в Додатку 3 Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між ПАН і НАН
України на 2018 – 2020 роки.
Охочі взяти участь у конкурсі мають надати коротку наукову біографію (CV) англійською та українською
мовами за формою.
CV разом із супровідним листом необхідно подати до Відділу міжнародних зав’язків НАН України
не пізніше 25 лютого 2018 року на адресу: 01601 МСП, Україна, Київ 30, вул. Володимирська, 54,
Президія Національної академії наук України, Відділ міжнародних зав’язків НАН України. Наявність
електронних версій обов’язкова (надсилати у форматі DOC на електронну адресу:petrushenko@nas.
gov.ua).
Після прийняття польською стороною рішення щодо схвалених кандидатур для здійснення візитів до
Польщі, відповідне оголошення буде розміщено на офіційному веб-сайті НАН України.
Довідки за телефоном: 234-37-28 (Петрушенко Ганна Григорівна).
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Стипендійний проект Scholarship in Slovakia
оголошує набір на 2018 рік

«Scholarship in Slovakia» – це благодійний стипендійний проект,
спрямований на українських студентів, охочих отримати освіту у
Словаччині. 2018-го року відбудеться 4-й набір на програму.
Дедлайн - 15 квітня 2018 року.
Стипендія покриває у повному розмірі оплату за навчання в
найбільших університетах Словаччини (перелік програм нижче), а
також місячну с типендію впродовж усього періоду студій:
•
International Finance – University of Economics in Bratislava
•
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics - Comenius
University in Bratislava
•
Faculty of Medicine - Comenius University in Bratislava
•
Faculty of Architecture – Slovak Technical University
•
Faculty of Civil Engineering – Slovak Technical University.
У випадку, якщо учасник є охочим навчатися словацькою мовою, то він/вона отримує можливість
пройти інтенсивний курс словацької мови в рамках партнерської програми із Slovak Technical University,
тривалістю один рік.
Більше інформації на веб-сайті: https://scholarshipinslovakia.com/.
Слідкуйте за новинами на Facebook.
https://www.facebook.com/Scholarship-in-Slovakia-1812412842356113/
Джерело: http://gurt.org.ua/news/grants/43130/bull/

Гранти від Фонду Генріха Бьолля для навчання
у Німеччині
Фонд Генріха Бьолля пропонує стипендії для іноземних
студентів, які бажають здобути ступінь магістра або доктора
філософії в університетах Німеччини.
Дедлайн - 1 березня 2018 року (далі - англ.).
The scholarship department of the Heinrich Böll Foundation
grants scholarships to undergraduates, graduates, and doctoral
students from inside and outside Germany.
We hold the application process twice a year. The application
deadline is 1 March and 1. September. Please note: We only
accept online applications. The application portal will be
opened about 6 weeks before the application deadline.
Application process
Please note: We accept only online applications
1. Check if you are among the special focus groups in this application round
2. Gather information on the application process and the requested documents
3. Register for the online application portal
4. Provide the requested information in the Online Application Portal
5. After uploading all of your documents, submit your application before the end of the application deadline.
Application form: https://stipendium.boell.de/
Source: https://www.boell.de/en/scholarships-application
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