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УКРАЇНА та ЄС

ЗАХОДИ В РАМКАХ ПРОЕКТІВ 
ЗА ПІДТРИМКИ  МІЖНАРОДНИХ 

 ПРОГРАМ

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

Круглий стіл УАДО 
«Реформа освіти і мовне питання:  

точка зору суб’єктів освіти»

Семінар «Створення агентства 
забезпечення якості вищої освіти»

Київ і ЄС погодили умови траншу 
на 1 мільярд євро

КОНКУРСИ і ГРАНТИ

24 серпня 2018 року Україна 
святкує  27- му річницю 

Незалежності країни та 100-річчя 
відродження української 

державності!

У Європарламенті обговорять 
євроінтеграцію України

Програма транскордонного 
співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 
оголосила конкурс 

мікро-проектів

Конкурс грантів 
«Громадська синергія: 

посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах»

Щороку ми святкуємо одне з 
найбільших державних свят країни — 
День Незалежності України. 

Як і в будь-якій суверенній державі, 
в Україні також приділяється велика 
увага вшануванню цього свята. 
Дата відзначення Дня Незалежності 
безпосередньо пов’язана з історією 
становлення державності країни. 
27 років тому – у 1991 році — 
Верховною Радою було проголошено 
незалежність України. Ця дата 
незмінна і припадає на 24 серпня. 
Саме цього дня було прийнято Акт 
про незалежність України.
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Це найбільше свято на рівні держави. Україна впродовж 
багатьох віків боролася за право бути самостійною державою. 
Багато людей пожертвували своїм життям за те, щоб 
об’єднати українські землі, зберегти народні звичаї і традиції, 
не втратити самобутність і не забути вікову історію рідного 
народу. Відзначення цього свята не тільки нагадує українцям 
про здобутки і перемоги минулого, втрати і трагічні сторінки у 
розвитку і становленні країни як самостійної держави, але й вчить молоде покоління цінувати свою  країну, 
не забувати про своє коріння і бути справжніми патріотами. Відзначення Дня Незалежності – це не просто 
святковий день,  це нагадування сучасникам про історію своєї країни, про ти, хто поклав своє життя заради 
свободи, нагадування про нові можливості розвитку.

Історію України прийнято відраховувати з моменту створення Київської держави в 9 столітті. Після занепаду 
цього державного утворення і розпаду на дрібні князівства у 17 столітті утворюється Козацько-Гетьманська 
держава, яка проіснувала до кінця 18 століття, після чого, аж до 20 століття, незалежної української держави не 
існувало.

Після революції 1917-го року в Україні позначився підйом національного руху, що оформився в «Третій 
Універсал» Центральної Ради 20 листопада 1917 року, який оголосив Українську Народну Республіку - УНР. В 
цьому Універсалі було оголошено про свободу слова, преси, віросповідання, зборів, страйків, скасування 
смертної кари і т.п.

Після відмови українського уряду прийняти ультиматум більшовицької Ради Народних Комісарів, в якому 
вимагалося дозволити їм ввести свої війська в Україну, а також не пропускати на Дон білих офіцерів і козаків, 
почалася українсько-більшовицька війна. Військові успіхи більшовиків змусили керівництво УНР покликати на 
допомогу Німеччину.

З середини лютого 1918 року почався наступ 
німецьких і українських військ на територію, захоплену 
більшовиками. До квітня вся Україна була звільнена 
від більшовицької окупації, однак, по факту опинилася 
в німецькій - Німеччина привела до влади збройним 
шляхом свого ставленика. За цим послідувала 
громадянська війна і низка інтервенцій завершилися 
в березні 1919 року в Києві, на Всеукраїнському з’їзді 
Рад прийняттям конституції «незалежної Української 
Радянської Соціалістичної Республіки».

28 грудня 1920 між УРСР і РСФСР було підписано 
«Робітничо-Селянський союзний договір про військове 
й господарське співробітництво», який закріпив 
залежність УРСР від РСФСР. Наступний шанс на 
незалежну українську державу представився лише 
наприкінці 20 століття, після розвалу СРСР.

24 серпня 1991 Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою 
і винесла «Акт проголошення незалежності України» на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 
1991 року.

Незважаючи на порушення територіальної цілісності з боку агресивного російського сусіда на початку 2014-го 
року, ядерний шантаж, окупацію Кримського півострова, терор і подальшої війни, розв’язаної ним на території 
Донецької та Луганської областей, Україна залишилася вірною демократичним цінностям. Підтвердила свій 
без’ядерний статус, від якого відмовилася в обмін на гарантії збереження територіальної цілісності і суверенітету 
за Будапештським меморандумом.

Зусилля українського народу і світової спільноти спрямовані на відновлення територіальної цілісності 
і суверенітету держави Україна. Не зважаючи на агресію, в країні проводяться ряд реформ, метою яких є 
забезпечення загальнолюдських прав і свобод, економічного добробуту та подальшої інтеграції в міжнародні 
процеси.

Історія та традиції святкування Дня Незалежності беруть свій початок від проголошення незалежності 
у 1991 році, включають в себе багатовікову історію українського народу, культуру, звичаї і постійно 
поповнюються новими здобутками сьогодення.

День Незалежності України 2018
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У Європарламенті обговорять євроінтеграцію України
Комітет Європарламенту у закордонних справах обговорить 

виконання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Засідання профільного комітету відбудеться у четвер, 
повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

«Депутати Європарламенту на засіданні комітету у закордонних 
справах проведуть дебати щодо імплементації угод про асоціацію 
з Україною, а також із Грузією та Молдовою», - заявили у 
законодавчому органі ЄС.

Щодо України проект резолюції, яка буде обговорена та 
проголосована у Європарламенті восени, готує депутат ЄП від Німеччини Міхаель Галер.

Крім того, у найближчі 10 років ЄС визначиться з подальшими кроками, які необхідно буде зробити Україні 
для її євроінтеграції. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Раніше вона стверджувала, що Україна 
та Грузія є країнами, які мають найбільш європейську перспективу.

Київ і ЄС погодили умови траншу на 1 мільярд євро
  Україна і ЄС незабаром підпишуть угоду про умови отримання траншу макрофінансової допомоги в один 
мільярд євро.

Умови отримання Україною траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі одного 
мільярда євро узгоджені, найближчим часом сторони підпишуть 
угоду. Про це заявив постійний представник України при Євросоюзі 
Микола Точицький, передає в понеділок, 27 серпня, Інтерфакс-
Україна.

«Прогрес є, умови є. Розкрити вам їх я поки не можу до тих пір, 
поки не буде підписано угоду», - сказав він під час прес-клубу XIII 
наради керівників закордонних дипломатичних установ України в 
Києві. При цьому Точицький висловив надію, що така угода буде 
підписана найближчим часом.

Перед цим повідомлялося, що рішення Європейського Союзу 
про виділення Україні одного мільярда євро позик макрофінансової 
допомоги в понеділок, 9 липня, вступило в силу.

Реєструйтесь на семінар Національного Еразмус+ офісу!
  11 вересня 2018 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Національною командою експертів 
з реформування вищої освіти та Представництвом ЄС в Україні проводять семінар «СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ АГЕНТСТВ ТА ЕКСПЕРТІВ ІЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ». Захід організовано за підтримки місії технічної допомоги Виконавчого агентства з 
питань культури, освіти та аудіовізуальних засобів (EACEA) та Міністерства освіти і науки України.

Що? Семінар «СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Де? м. Київ, (уточнюється, дивіться на сайті http://erasmusplus.org.ua)

Коли? 11 вересня 2018 р., 9:00-16:00

Мова заходів: українська, англійська (переклад забезпечується)

Формат семінару передбачає виступи Національних експертів з реформування вищої освіти Програми 
Еразмус+ та європейського експерта з якості, а також дискусію щодо ролі Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, керівництва ЗВО, викладачів, студентів та роботодавців у забезпеченні якості вищої освіти.

Реєстрація обов’язкова - https://goo.gl/forms/f31QKcubwgEwO1m02. Форму буде відкрито до 6 вересня 2018 
р. Листи-підтвердження учасникам будуть надіслані 7 вересня до 15:00.

Контактна особа: Катерина, +38 044 286 66 68, +38 044 332 26 45

Джерело: http://erasmusplus.org.ua

http://erasmusplus.org.ua/
https://goo.gl/forms/f31QKcubwgEwO1m02
http://erasmusplus.org.ua/
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Круглий стіл УАДО  « Реформа освіти і мовне питання:  
точка зору суб’єктів освіти»

17 липня 2018 року у м. Герца Чернівецької області відбувся круглий стіл на тему «Реформа освіти і мовне 
питання: точка зору суб’єктів освіти». Захід проводився Українською асоціацією дослідників освіти в рамках 
проекту «Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української мови представниками національних 
меншин у Чернівецькій області» (Грантова угода від 02.05.2018 р. № РФР-38-2018). Цей проект є складовою 
ширшого проекту – «Просування реформ в регіони», який реалізується Інститутом економічних досліджень 
та політичних консультацій та «Європейською правдою» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного 
фонду «Відродження».

Модератори зустрічі – професор Світлана Щудло (президент Української асоціації дослідників освіти, доктор 
соціологічних наук, професор, зав. кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка) і доцент Сергій Яремчук (голова партнерської в даному проекті 
організації - ГО «Інститут місцевого самоврядування», кандидат історичних наук, доцент Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича) розповіли присутнім про формат зустрічі та підготовчу 
роботу, яка була до неї проведена, а також сфокусували увагу на ключових питаннях  дискусії. 

За круглим столом у малій залі районного будинку культури м. Герца, керівником якого є Адріан Медведь, 
начальник відділу культури національностей та релігії Герцаївської РДА, зібралися представники місцевої 
адміністрації, нацціонально-культурних товариств, громадських організацій, засобів масової інформації, 
освітяни, учні. 

Професор Оксана Заболотна (віце-президент УАДО, доктор педагогічних наук) зробила огляд основних видів 
діяльності, якими займається Українська асоціація дослідників освіти, наголосивши на тому, що проекти, які 
реалізовує Асоціація, спрямовані насамперед на підвищення якості української освіти. Одним із них є проект 
«Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української мови представниками національних меншин 
у Чернівецькій області», метою якого є проведення емпірико-соціологічного та аналітичного дослідження, а 
також розробка рекомендацій для налагодження діалогу між усіми зацікавленими сторонами (представниками 
національних громад Чернівецької області, керівниками місцевої влади, освітянами, учнями та їхніми 
батьками та ін.) щодо ефективної реалізації мовної статті Закону України «Про освіту» з урахуванням зауважень 
Венеціанської комісії. 

Доцент Тетяна Медіна (член УАДО, кандидат соціологічних наук, доцент Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича) поінформувала присутніх про особливості проведеного в межах проекту 
дослідження, його мету, учасників та окреслила труднощі, що виникали в процесі збору емпіричної інформації. 
Професор Світлана Щудло ознайомила з попередніми результатами проведених серед учнів та їхніх батьків 
опитувань, зокрема зазначила, що вони ставлять низку нових неочікуваних питань, на які можна спробувати 
дати лише спільну відповідь, зокрема: чому набагато більша частка батьків, аніж учнів, підтримують збільшення 
кількості предметів державною мовою (59% та 40%, відповідно) та вважають мовну політику України в сфері 
освіти вірною (51% та 38%, відповідно)? Чому 17 % опитаних учнів і 20 % опитаних батьків не підтримують надану 
національним меншинам  можливість навчатися рідною мовою в дошкільних закладах та початковій школі? 
Чому лише третина батьків обговорюють проблему мови навчання зі своїми дітьми? Якщо 73 % випускників 
планують навчатися в Україні, чому лише 31 % опитаних бачать себе в Україні в майбутньому? Глибший аналіз 
одержаних у результаті анкетного (кількісного) опитування учнів, їхніх батьків та студентів буде зроблений 
завдяки матеріалам численних глибинних інтерв’ю (а їх аж 70), які зібрані під керівництвом доц. Тетяни Медіної 
членами УАДО.

Під час круглого столу в центрі дискусії були питання сприйняття мовної статті Закону України «Про освіту» 
різними суб’єктами освіти; причини виникнення напруги навколо мовного питання та шляхи її зниження; рівень 
вивчення української та румунської мов в середніх закладах освіти Герцаївського району; вплив вивчення 
української мови на життєві шанси старшокласників та ін.

На ці та інші питання намагалися дати відповідь учасники круглого столу, адже лише в процесі діалогу можна 
виробити спільну стратегію , прийнятну для всіх громадян України, незалежно від їхньої етнонаціональної 
ідентичності, мови спілкування в сім’ї чи побуті. Серед головних причин, які призвели до напруженої ситуації 
з мовою навчання, були названі: відсутність попереднього діалогу з представниками національних меншин 
(«Якби був певний діалог до прийняття Закону, ми б дійшли до консенсусу». – Міну Павалакі, в.о.начальника 
відділу освіти, молоді та спорту Герцаївської РДА), неврахування особливостей національної ситуації і структури 
громади («Меншини бувають різними за кількістю. 



У нашому (Герцаївському) районі майже всі румуни (авт. - 94%)» - Ольга Прескурій, вчитель української мови 
Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ст.), небезпечна тенденція до втрати ідентичності та забуття рідної мови («Там, де школи 
україномовні, діти забувають рідну літературну мову» - Олександр Платонов, редактор інформаційного порталу 
«Герца Інфо», голова Громадської організації «Фундація ім. Георгія Асакі», «Проблема в тому, що самі батьки не 
хочуть берегти рідну (авт. - румунську, молдавську) мову і ідентичність» - Юрій Стаднійчук, голова Міжрайонного 
товариства молдавської культури «Буковина», «Батьки самі не хочуть, щоб діти вивчали румунську мову» – Таїсія 
Бортіка, учениця Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ст.), відсутність можливостей гідного заробітку в Україні («Якби держава 
давала більше можливостей працевлаштування, це все б змінило» - Міну Павалакі), відсутність диференціації 
завдань ЗНО за рівнями («Є випускники, яким ЗНО не потрібне. Воно потрібне лише тим, хто хоче поступати 
в Україні» - Василь Бику, голова Чернівецького обласного товариства румунської культури імені М. Емінеску), 
зниження інтересу батьків до навчання їхніх дітей («Коли батьки хочуть, щоб дитина здобула освіту, вони нею 
цікавляться. Сьогодні батьки перекладають відповідальність на школу» - Міну Павалакі). 

Сьогоднішня ситуація, на думку учасників круглого столу, характеризується тим, що і з боку батьків, і дітей 
простежується зростання усвідомлення необхідності належного вивчення державної мови («Навчання повинно 
вестися рідною мовою. До 10-11 класу поступово (!) переходити на викладання українською мовою» - Ольга 
Прескурій; «Це (авт. - вивчення української мови) не слід розглядати як порятунок для не надто розумних 
людей шляхом їхньої інтеграції в українське суспільство. Той, хто хоче знати українську - знатиме її» - Олександр 
Платонов; «Ми давно інтегровані і в українське, і в європейське суспільство. Ми проти фейків, які щодо нас 
закидають. Україну можна любити і румунською мовою. Ми за нормальну двомовність, яка має практичне 
підґрунтя» - Василь Бику, голова Чернівецького обласного товариства румунської культури імені М. Емінеску; 
«Події після прийняття Закону нормальні. Ненормальні спекуляції політичних партій» - Міну Павалакі; «Немає 
людей, яким перешкоджає знання мов» - Таїсія Бортіка, учениця Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ст.). Діалог перейшов у 
площину того, що вивчення української мови не витісняє румунську (чи молдавську), а додає культурний капітал 
молодій людині і дає більше життєвих шансів. Сучасна людина буде почувати себе більш адаптованою, чим 
більше мов буде знати, і на порядку денному постає ще й якісне вивчення у школах англійської мови.

Шляхи подолання проблем і викликів, перед якими сьогодні постала українська спільнота у зв’язку з 
прийняттям закону «Про освіту», учасники круглого столу вбачають у веденні діалогу з представниками 
національних меншин та надання громадам та школам права вибору мови навчання дітей  («Ніхто не любить, 
коли їх ставлять у рамки. Людям слід давати вибір. Людей слід поважати» - Юрій Стаднійчук; «Має вирішувати 
громада» - Ольга Прескурій); належна підготовка школярів-представників національних меншин до складання 
ЗНО («Цінною є практика створення Освітніх округів підготовки до ЗНО українською мовою, при чому не лише 
для випускників, а починаючи з 9 класу за підтримки держави» - Ольга Прескурій); надання представникам 
національних меншин широкого спектру можливостей для збереження їхньої національної ідентичності та 
введення різних рівнів ЗНО залежно від життєвих планів випускників. Червоною ниткою в розмові проходила 
думка, що оволодіння українською мовою залежить від майстерності вчителя, його здатності донести матеріал 
до учня та внутрішньої мотивації учнів до вивчення мови.

Діалог під час круглого столу пройшов у невимушеній і щирій атмосфері і продемонстрував небайдужість 
активних громадян щодо долі як своєї національної спільноти, так і української держави. У цьому матеріалі 
ми подали вислови учасників без редагування (курсивом в лапках), оскільки вони досить яскраво відтворюють 
їхнє ставлення до проблеми так, як вони це відчувають і бачать зсередини. По завершенню дискусії учасники 
заповнили анкети, в яких оцінили зміст та організацію круглого столу, висловили свої враження та пропозиції. 
Загалом було отримано позитивні відгуки, а серед побажань – більше залучення вчителів румуномовних 
шкіл. Завершився круглий стіл підведенням підсумків та прийняттям резолюції, яку організатори круглого 
столу зобов’язалися донести до керівників сфери освіти та до широкої громадськості. На завершення майже 
тригодинної зустрічі учасники отримали сертифікати, що засвідчували їхню активну участь у круглому столі. 

Організатори висловлюють вдячність усім учасникам круглого столу за участь, активні дискусії, цінні думки 
та пропозиції.

У жовтні планується проведення ще одного круглого столу в м.Чернівці, де будуть представлені до обговорення 
повні результати дослідницького проекту.

Думки учасників круглого столу є особистою позицією спікерів і можуть не відображати точку зору 
Європейського Союзу.

Фотозвіт круглого столу: 

https://drive.google.com/open?id=1J7v0D1KvPlbVd7Ym9qSdZo2ZiHFGnoyQ

З аудіозаписом круглого столу можна ознайомитися тут: 

https://drive.google.com/file/d/1i1YIVJMaP2vJk0zKdpAuKjXC6LY-4fv1/view 

Матеріал підготували О.Заболотна та С.Щудло.
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Конкурс грантів «Громадська синергія: посилення участі 
громадськості в євроінтеграційних реформах»

Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС в межах проекту «Громадська синергія / 
Civic Synergy» оголошує конкурс грантів. Мета: Посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних 
реформ. Учасники: Громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання. 

Максимальний розмір гранту - 800 000 грн. Дедлайн - 5 вересня 2018 року.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів 
Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного 
партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної 
політики (policy papers), проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань 
та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації 
виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані 
відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) 
Платформ та/або їхніх робочих груп.

Тематичні пріоритети конкурсу:

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

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

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

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

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

Тематичні пріоритети конкурсу:

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

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

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

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

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

Останній термін подання проектних пропозицій – 5 вересня 2018  року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 5 жовтня 2018  

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн

Максимальний розмір гранту – 800 000 грн

Оптимальний розмір гранту – 300 000- 550 000 грн

Загальний бюджет конкурсу –  до 7 625 000 грн

Контактні особи:

Ольга Квашук, менеджер Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua
Джерело:
https://gurt.org.ua/news/grants/47052/

mailto:kvashuk%40irf.ua?subject=
mailto:ep%40irf.ua?subject=
https://gurt.org.ua/news/grants/47052/
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Програма транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна оголосила конкурс мікро-проектів

1 серпня 2018 року розпочато набір заявок 
на Другий конкурс проектів в рамках Програми 
транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2014-2020. Дедлайн - 31 жовтня 
2018 р.

Програма транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що 
фінансується Європейським Союзом в рамках 
Європейського інструменту сусідства, оголошує 
конкурс проектів за тематичною ціллю Спадщина:

Пріоритет 1.1 - Популяризація місцевої культури та історії

Пріоритет 1.2 - Популяризація та збереження природної спадщини

Конкурс відкрито для мікро-проектів (проектів з малими бюджетами), які реалізуватимуться у регіонах, що 
входять до території до Програми та спрямовані передусім на неінвестиційну діяльність у сфері культурної та 
історичної спадщини прикордонного регіону, зміцнення культурних зв’язків і транкордонної співпраці у галузі 
культури, історії та охорони природи. Гранти  надаватимуться на проведення культурних, мистецьких, освітніх 
заходів, заходів обміну досвідом, збереження історичної та природньої спадщини прикордонних територій, 
сприяння збереженню культурного різноматніття, підтримку національних меншин та розвиток місцевих  
громад, а також різноманітні заходи, пов’язані із вказаною тематикою, які сприяють розвитку транскордонної 
співпраці.

Територія Програми включає такі регіони:

• Польща: Подляське, Любельське, Підкарпатське воєводства та Остроленцько-сєдлєцький субрегіон 
Мазовецького воєводства;

• Білорусь: Гродненська, Брестська, Гомельська та Мінська (включаючи м. Мінськ) області;

• Україна:  Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області.

Розмір грантів

З бюджету Програми на 2-й конкрс проектів виділено загалом 5,2 млн.євро. 

Сума гранту на проект може становити від 20 000 до 60 000 євро.

До подання заявок запрошуються неприбуткові організації (органи влади, громадські організації, бюджетні 
установи тощо).

Кінцевий термін подання проектних заявок на конкурс – 31 жовтня 2018 р. (до 15 год за Варшавським часом 
у випадку особистого подання проектних заявок у офісі Спільного Технічного Секретаріату Програми у Варшаві).

Очікувана дата вибору проектів – червень 2019 року.

Вимоги до мікропроектів

Детальну інформацію про вимоги до проектів, правила та умови даного конкурсу проектів описано у 
конкурсних документах (Програмний Посібник для 2-го конкурсу проектів (проекти з малими бюджетами) 
разом із додатками до нього), які можна завантажити на сайті Програми (www.pbu2020.eu). Звертаємо Вашу 
увагу, що англійська версія документів є офіційною та має переважаючу силу перед робочими перекладами на 
інші мови, які розміщено на сайті Програми виключно з інформаційною метою.

Проектні заявки подаються англійською мовою за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яку 
необхідно завантажити з сайту Програми. Перед заповненням проектних заявок необхідно ознайомитися з 
інформацією, представленою у конкурсних документах.

Детальніша інформація тут:

https://www.pbu2020.eu/ua/news/669

http://www.pbu2020.eu)

