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Візит віце- президетна 
 Європейської комісії 
 Федерикі Могерині 

до Києва 11-12 березня

НОВИНИ ЄС

• «Media program in Ukraine» від 
USAID

• Художні переклади від програми ЄС 
«Креативна Європа»

РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРОЕКТІВ 
ім. ЖАНА МОНЕ 

В УКРАЇНІ

КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

ГРАНТИ ТА ІНШІ 
 МОЖЛИВОСТІ 

 ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ

Підсумки міжнародної науково-
практичної Конференції 

«Європейські інтеграційні 
процеси у ХХІ столітті: ключові 
тенденції, основні виклики та 

нові можливості»
26-27 березня 2018 р. у м. Київ, в КНУ ім. Т. Шевченка, 

Українська Асоціація Викладачів та Дослідників 
Європейської Інтеграції провела конференцію, участь 
в якій взяли понад 80 дослідників з України, Великої 
Британії, Італії, Канади, Макао (Китай) та Німеччини. 
На конференції були представлені академічні 
осередки з різних частин України: Вінниці, Глухова, 
Києва, Львова, Маріуполя, Одеси, Острога, Рівне, 
Тернополя, Ужгорода, Харкова, Чернівців, Чернігова.

Співорганізаторами конференції були кафедра 
нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного 
факультету Київський національного університету 
імені Тараса Шевченка та Інститут вищої освіти 
національної академії педагогічних наук України. До 
проведення конференції долучились Національний 
Еразмус+ офіс в Україні, програма «Європейський 
парламент до кампусу», а також сектор з питань 
європейської інтеграції Міністерства інформаційної 
політики України.
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27 березня 2018 р. Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції, у рамках 
проекту Програми ЄС Еразмус + напряму Жана Моне «Більш широке висвітлення проблематики європейської 
інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях» провела міжнародну науково-практичну конференцію 
«Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості», 
участь у якій взяли понад 80 дослідників з України, Великої Британії, Італії, Канади, Макао (Китай) та Німеччини. 
Мультидисциплінарний характер конференції створив унікальний майданчик для комплексної рефлексії 
над  різними аспектами об’єднувальних процесів на європейському континенті та місця у них Української 
держави. Конференція є частиною академічних ініціатив Асоціації, що спрямована для подальшої консолідації 
викладацької та дослідницької спільноти у сфері Європейських Студій в Україні.

Напередодні, 26 березня 2018 р. Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції за 
підтримки програми «Європейський Парламент до Кампусу» організувала відкриту лекцію колишнього депутата 
Європейського Парламенту Біргіт Дайбер «Geopolitics: a new world order on the rise?» для студентів історичного 
факультету Київський національного університету імені Т. Шевченка. Це була чудова можливість для молодих 
українців безпосередньо поспілкуватися та подискутувати щодо майбутнього Євросоюзу та його відносин з 
Україною не тільки з колишньою євродепутаткою, але з професорами програми Жана Моне з різних країн світу.

Окрему увагу було присвячено важливості Програми ЄС Еразмус+ напряму Жана Моне, українські дослідники, 
які вже залучені у цю унікальну програму, мали можливість поділитись досвідом із своїми колегами, що прагнуть 
стати частиною великої спільноти Жана Моне. Також, новою ініціативою Асоціації стало започаткування 
публікації мультидисціплінарного «Українського Щорічника Європейських інтеграційних студій», який дозволить 
на сторінках одного академічного видання висвітлювати результати досліджень українських науковців з різних 
аспектів євроінтеграційної тематики та краще популяризувати академічний доробок Європейський Студій в 
Україні. 

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції висловлює щиру вдячність 
співорганізаторам конференції – кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн Київський національного 
університету імені Тараса Шевченка, зокрема її завідувачу – проф. Олегу Машевському. Ми також вдячні за 
сприяння Інституту Вищої Освіти Національної Академії Педагогічних Наук України. Щиро радіємо співпраці з 
Національним Еразмус+ Офісом в Україні та його очільницею Світланою Шитіковою, що надає постійну підтримку 
нашим ініціативам. Ми також висловлюєм подяку програмі «Європейський Парламент до Кампусу», що вперше 
долучилась до наших заходів, і ми сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

За підсумками роботи Конференції було одноголосно ухвалено Резолюцію, яку Ви можете знайти тут.

Більше фото дивіться на нашому веб-сайті.
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Могеріні оголосила про 
старт нової комунікаційної 
кампанії про співпрацю 
України з ЄС

Інформаційна кампанія «Просуваючись разом 
уперед» покликана підвищити поінформованість 
українців про переваги співпраці з Євросоюзом, 
заявила верховний представник ЄС із питань 
зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні.

На спільному із Прем’єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом брифінгу вона заявила, 
що 12 березня стартує нова комунікаційна кампанія 
Moving Forward Together («Просуваючись разом 
уперед»).

Інформаційна кампанія буде присвячена 
співробітництву між Україною і Євросоюзом, її метою 
стане підвищення обізнаності українців про переваги 
співпраці з ЄС.

11-12 березня Київ з робочим візитом відвідала 
Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої 
політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Під час візиту очільниця європейської дипломатії 
зустрілася з Президентом України Петром 
Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром 
Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом 
Клімкіним.

Серед головних тем обговорень під час візиту 
Федеріки Могеріні була і ситуація на Донбасі. Могеріні 
провела окрему зустріч з членами Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні та 
міністром з питань тимчасово окупованих територій і 
внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Програмою візиту також було передбачено виступ 
головної дипломатки ЄС перед студентами КНУ ім. 
Тараса Шевченка.

Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ 
у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами 
«Східного партнерства».

«Кампанія Moving Forward Together / «Просуваючись 
разом уперед» охоплює пріоритетні теми для ЄС в 
Україні: глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, 
відновлення сходу і децентралізацію. Крім того, 
кампанія висвітлює основні програми й ініціативи ЄС, 
серед яких «Горизонт 2020», EU4Business, «Креативна 
Європа», щоб поінформувати про підтримку інновацій, 
малого і середнього бізнесу та розвитку культури в 
Україні», – повідомила прес-служба представництва 
Європейського союзу в Україні.

За словами глави представництва Хюга Мінгареллі, 
у Євросоюзі хочуть, щоб громадяни України «знали 
про підтримку ЄС і використали можливості, які 
надають наші проекти, наприклад, молоді, бізнесу або 
культурним і освітнім установам».

«У партнерстві з українським урядом така 
співпраця зумовить позитивні зміни і поліпшить життя 
українських громадян», – додав Мінгареллі.

У представництві ЄС в Україні також наголошують, 
що Євросоюз надав понад €12 млрд протягом останніх 
трьох років. «Однак 77% українців не знають про 
програми ЄС в Україні, згідно з опитуванням Київського 
міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 
2017 року. Обізнаність про програми ЄС і можливості 
та переваги, які вони пропонують українцям у сфері 
торгівлі, культури та освітнього обміну, про підтримку 
таких основних реформ, як децентралізація або 
допомога внутрішньо переміщеним особам, ще 
більш низька. Кампанія «Moving Forward Together»  
«Просуваючись разом уперед» розпочнеться 12 
березня на національному телебаченні, після чого 
детальна інформація про проекти та програми ЄС 
поширять у друкованих та онлайн ЗМІ, а також через 
зовнішню рекламу», – зазначили в представництві ЄС 
в Україні.

16 вересня 2014 року Верховна Рада і Європарламент 
синхронно затвердили Угоду про асоціацію України 
з Європейським союзом. 1 вересня 2017 року вона 
набула чинності в повному обсязі.

З 11 червня 2017 року між Україною та ЄС діє 
безвізовий режим.
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ЄС надалі підтримуватиме 
Україну - Могеріні

Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну 
на шляху реформ, а також у питаннях відновлення 
територіальної цілісності держави.

Про це віце-президент Європейської Комісії – 
Високий Представник ЄС із закордонних справ та 
безпекової політики Федеріка Могеріні заявила на 
зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром 
Гройсманом у Києві.

«Зі свого боку хочу запевнити вас у тому, що 
Європейський Союз і надалі продовжуватиме 
надавати свою підтримку, зокрема й на відновлення 
територіальної цілісності та суверенітету України», - 
сказала Могеріні.

Вона зазначила, що уряд багато працював разом із 
європейськими колегами заради того, щоб досягнути 
реальних результатів, тому нині важливо вже спиратися 
на те, що вдалося зробити, аби рухатися далі. «Дуже 
багато було зроблено. ЄС повністю на вашому боці. Ми 
дуже високо цінуємо те, що ви особисто зробили, і що 
зробила ваша команда на цьому шляху», - звернулася 
віце-президент Європейської Комісії до Гройсмана.

Вона високо оцінила ухвалення рішень щодо 
проведення пенсійної, освітньої та медичної реформ, 
що безпосередньо стосується життя кожного українця.

«Ми зі свого боку крок за кроком надаватимемо 
повну підтримку в цьому відношенні. ЄС є надійним 
партнером України», - запевнила Могеріні.

Верховний Представник ЄС із закордонних справ 
та безпекової політики вважає, що дуже важливим 
є розвиток української економіки, саме тому 
минулої п’ятниці Єврокомісія прийняла рішення про 
запровадження нової програми макрофінансової 
допомоги у розмірі до 1 млн євро у формі кредитів. 
«Ця допомога буде спрямована на те, щоб підтримати 
економічну стабільність України та структурні 
реформи», - сказала вона.

Могеріні обговорила з 
Чернишом розмінування на 
Донбасі та його екологію

Міністр з питань тимчасово окупованих територій 
Вадим Черниш обговорив з Верховним представником 
ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки 
Федерікою Могеріні питання розмінування на Донбасі, 
специфіки роботи місії ОБСЄ в зоні проведення АТО.

«Під час зустрічі міністр подякував Європейському 
Союзу за гуманітарну допомогу населенню, яке 
постраждало внаслідок конфлікту на сході України. 
Вадим Черниш та пані Могеріні обговорили 
необхідність гуманітаного розмінування на сході 
та підготовку навчальних програм для мешканців 
територій вздовж лінії зіткнення щодо безпечної 
поведінки з вибухонебезпечними предметами», - 
йдеться у повідомленні.

Також сторони дійшли згоди щодо необхідності 
проведення інформаційної кампанії, спрямованої 
на мешканців зони конфлікту щодо зусиль, які 
докладають Уряд України та міжнародні партнери для 
допомоги громадянам, які постраждали від конфлікту 
на сході України.

Крім того, Могеріні звернула увагу на необхідність 
просування мирного порядку денного в Україні з метою 
об’єднання українського суспільства та попередження 
появи конфліктних ситуацій між різними групами 
громадян України в громадах.

Під час зустрічі Верховний представник ЄС 
висловила занепокоєння екологічною ситуацією на 
Донбасі. Міністр у свою чергу повідомив про підготовку 
зусиллями МТОТ комплексного звіту щодо екологічних 
небезпек на сході України як на підконтрольній, так і 
на тимчасово окупованій території, який найближчим 
часом буде презентований громадськості з 
рекомендаціями щодо попередження таких небезпек.

Крім того, Могерині заявила, що Євросоюз 
долучений до обговорення в рамках ООН розгортання 
миротворчої місії на Донбасі, що має бути спрямовано 
на повне виконання Мінських домовленостей.

“Що стосується миротворчої місії ООН — робота в 
цьому напрямку триває. Головне, щоб ця робота була 
спрямована на повне впровадження Мінських угод”, -  
сказала Могеріні.
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Прийом заявок на «The Media Program 
in Ukraine» від USAID

Метою Програми є зміцнення ролі засобів масової інформації у 
демократичних процесах в Україні та розширення доступу громадян 
до якісної інформації з метою підтримки європейської інтеграції. До 
участі запрошуються неприбуткові громадські організації. Дедлайн - 10 
травня 2018 року (далі - англ.).

The United States Agency for International Development (USAID), 
through the Regional Contracting Office in Kyiv, Ukraine is seeking 
applications from qualified U.S. or Non-U.S. non-profit or for-profit 
Non-Governmental Organisations (NGOs), and other qualified non-USG 
organisations for funding of an activity entitled «The Media Program in 
Ukraine».

The purpose of the Media Program is to strengthen the civically relevant role of media in democratic processes in 
Ukraine, and expand citizens’ access to quality information in order to counter malign influence and support Europear 
integration.

Objectives

- Increase high-quality, engaging content throughout Ukraine, particularly in the East and South (approximately 50%)

- Increase public demand for quality information (approximately 25%)

- Implement critical media reforms (15%)

- Strengthen and sustain key media institutions and processes (10%) 

Funding Information

USAID anticipates awarding one (1) Cooperative Agreement with a total estimated amount up to $35,000,000 over 
a 5-year period.

How to Apply

Applications must also be submitted electronically via e-mail at the address given on the website. For more 
information, please visit Grants.qov.

Оголошено початок конкурсу «Художні переклади»

У межах програми ЄС «Креативна Європа» оголошено початок конкурсу підтримки «Художніх Перекладів». 
Сукупний бюджет для співфінансування проектів цієї категорії - 3,6 мільйони євро. 

Дедлайн - 23 травня 2018 року.

Заявки можна подавати за двома напрямками:

Напрямок 1: дворічні проекти

• Надається підтримка у роботі з перекладу серії з 3-10 художніх творів, які 
відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу;

• Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців;

• Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 100 000 євро на проект.

Напрямок 2: рамкові партнерські угоди

• Надається підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10 художніх творів, які відповідають вимогам проекту, 
з однієї європейської мови на іншу;

• Щонайбільше 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 100 000 євро на проект;

• Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців.

Більше інформації тут.


