7. НАДАННЯ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ В МЕЖАХ
ПРОЕКТУ «ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ»
7.1. Грантові проекти, підтримані наприкінці 2017 р.
(реалізація: лютий-грудень 2018 року)

ПРОЕКТИ З НАСКРІЗНОЮ ТЕМАТИКОЮ
1.

Проект «Мости Східного партнерства: посилення поінформованості»

Виконавець: Громадська організація «Рада зовнішньої політики «Українська призма»
Обсяг фінансування: 642 525 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ1

Політика Східного партнерства – це не тільки про стосунки на найвищому державному рівні,
але й про розвиток громадянського суспільства та широкі можливості для співпраці. Саме
на це спрямований проект «Української призми» - посилити поінформованість українського
суспільства, а також суспільств інших країн-партнерів СхП та країн ЄС щодо політики
Східного партнерства, її інструментів і програм, як і виконання Україною окремих положень
Спільного робочого документу. Також метою є додатково покращити інформаційноаналітичну спроможність Національної Платформи у контексті виконання і моніторингу
імплементації «20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 р.».
Проектом передбачено підготовку та випуск
двомовного щомісячного аналітичного дайджеста EaP
Think Bridge та проведення трьох регіональних
інформаційно-просвітницьких семінарів (в Чернівцях,
Чернігові, Одесі) для громадських активістів,
посадовців та молоді.
Станом на кінець жовтня експертами проекту
випущено та поширено серед 6000 адресатів чотири
номери двомовного дайджесту Східного партнерства. У жовтні 2018 року експерти проекту
інформували учасників з восьми західних регіонів України про те: «Що таке Східне
партнерство? Що об’єднує Україну та інші п’ять країн регіону? Де шукати партнерів та
ресурси для своїх проектів – в Україні, СхП та ЄС?».

2.
Проект «Угоді про асоціацію з Європейським Союзом - підтримку на Півдні і Сході
України»
Виконавець: Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
Обсяг фінансування: 602 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ1

Попри регулярні дискусії про процеси євроінтеграції, ми й досі не маємо повної
переконливої картини зовнішньополітичних орієнтацій українців та чіткого усвідомлення
того, як населення України розуміє Угоду про асоціацію. Картини, яка б показувала рівень
інформованості людей, мотивацію інтегруватися з ЄС, перестороги та готовність до
практичних дій. Тому у серпні 2018 року Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва
спільно з «Київським міжнародним інститутом соціології» провели загальнонаціональне
опитування для визначення найбільш чутливих питань щодо європейської інтеграції
жителів різних регіонів та різних соціальних груп.
Результати опитування показують, що 52% українців виступають за членство України в ЄС.
Більшість населення (52%) вважає, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу.
Основними перевагами від членства в ЄС українці вважають підвищення життєвого рівня
людей (38%), сприяння боротьбі з корупцією (27%) та вільне пересування людей за кордон
(26%). Найбільше набуттю Україною членства в ЄС, на думку населення, заважають корупція
(43%), недостатній економічний розвиток країни (38%) та низький рівень життя населення
(28%).
Отримані результати були презентовані та обговорені з громадськістю у вересні 2018 року
під час серії регіональних круглих столів (міста Харків, Одеса, Сєвєродонецьк, Запоріжжя,
Херсон) та в Києві.

3.

Проект «Стимулювання участі України у ЄСДР за пріоритетними напрямами»

Виконавець: Громадська організація «Український інститут міжнародної політики»
Обсяг фінансування: 597 900 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ1
Не менш важливою для України на шляху євроінтеграції є необхідність продемонструвати
14 країнам-членам Європейської стратегії для Дунайського регіону (ЄСДР) свої історії успіху
та реалізацію заходів направлених на вирішення спільних завдань в регіоні. Проект має на
меті активізувати профільні міністерства та відомства в Україні, які відповідатимуть за
реалізацію політики в кожному з 11 пріоритетів ЄСДР та організувати роботу за участі
представників чотирьох областей, які географічно входять до ЄСДР, таким чином,
налагодити координацію між владою національного та регіонального рівнів із залученням
громадських організації та експертів.
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Протягом травня-жовтня 2018 року команда проекту провела консультаційні зустрічі з
делегацією Дунайської транснаціональної програми у Мінрегіоні та посприяла
забезпеченню призначення представників міністерств в більшості Керівних груп
Пріоритетних напрямів ЄСДР, а також, щоб Єврокомісія включила експертів проекту в
списки усіх Керівних груп як відповідальних за комунікацію з Україною.

4. Проект «Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про
асоціацію та праву ЄС»
Виконавець: Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство»
Обсяг фінансування: 625 200 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ1

Ключовим завданням виконання Угоди про асоціацію є гармонізація приведення
законодавства України у відповідність до права ЄС. На практиці законотворча діяльність
Верховної Ради на забезпечення виконання Угоди про асоціацію має низку проблем. Це,
зокрема, перевантаження законопроектами, ініційованими народними депутатами України
(переважно стосовно економічної та регуляторної політики), коли на розгляді комітетів
Верховної Ради перебуває майже 5 тисяч законопроектів (з них більше 3 тисяч – у Комітеті з
питань європейської інтеграції). Брак експертизи та обізнаності з нормами законодавства
ЄС, нехтування ними при підготовці законопроектів, що подаються урядом і особливо
народними депутатами, призводить до прийняття законопроектів, що не відповідають або
навіть суперечать Угоді про асоціацію і викликають критику з боку ЄС.
У цьому контексті важливим є продовження діяльності незалежної громадської
Парламентської експертної групи з права ЄС (ПЕГ). Вона надає Комітету Верховної Ради з
питань європейської інтеграції незалежну, неупереджену, максимально об’єктивну фахову
експертизу стосовно відповідності отриманих Комітетом законопроектів Угоді про
асоціацію та праву ЄС. У 2017 році за підтримки проекту «Громадська синергія» експерти
ПЕГ надають 50 своїх громадських експертних висновків, які допомагають Комітету
приймати зважені рішення на основі неупередженого юридичного аналізу. Аналіз найбільш
резонансних законопроектів публічно висвітлюється у медіа-просторі.
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ПРОЕКТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ БЕЗПЕКИ
5. Проект
«Як боротися з пропагандою: розробка стратегічних рекомендацій
протистояння російській інформаційній війні»
Виконавець: Громадська організація «Інтерньюз - Україна»
Обсяг фінансування: 402 480 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ2

У Європі та світі зростає розуміння небезпеки, яку становить кремлівська пропаганда та
дезінформація. Україна має чи не наймасштабніший досвід зіткнення з інформаційною
агресією. Цей досвід слід вивчати для кращого розуміння, як працює пропагандистська
машина Кремля, і пошуку тих ефективних дій, які демократичні суспільства можуть їй
протиставити.
Наприкінці 2017 експерти презентували книгу «Слова і війни: Україна в боротьбі з
російською пропагандою», де вперше зробили комплексний аналіз механізмів пропаганди
та дезінформації в Україні, в тому числі основних підходів та комунікаційних каналів впливу
та. Видання було презентоване у Стразбурзі, Брюсселі, Парижі та у Києві.
Даний проект 2018 року спрямований на надання більш розгорнутих рекомендацій
українській владі та міжнародному співтовариству щодо засобів ефективної протидії
російським маніпуляціям та дезінформації у форматі стратегічного документу (policy paper)
та їх детального обговорення на ключових майданчиках ЄС та України задля збільшення
уваги до проблем, які інформаційна війна представляє собою.

ПРОЕКТИ НАПРЯМКУ
«ПРАВА ЛЮДИНИ, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ДІАЛОГ»
6. Проект «Громадська оцінка та адвокація змін до державної політики надання
громадянства у відповідності до Угоди про асоціацію»
Виконавець: Громадська організація «Європа без бар'єрів»
Обсяг фінансування: 495 450 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ2
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Відповідно до Загальної декларації прав людини громадянство є одним з основних прав
людини. Набуваючи статусу громадянина, людина отримує усі права та свободи, що
закріплені законодавством країни. Прозорість та обґрунтованість процедур набуття
основних прав іноземцями чи особами без громадянства є лакмусовим папірцем
дотримання державою верховенства права та здатності провадити ефективну міграційну
політику. Оскільки законодавство про громадянство в Україні знаходиться у постійній
динаміці, постає необхідність ревізії окремих норм та їх адаптації. Зокрема актуальною є
проблема зловживань у сфері легалізації іноземців, що проявляється, головним чином, у
сфері видачі дозвільних ідентифікаційних документів. Застосування корупційних схем для
легалізації іноземців та осіб без громадянства зменшує довіру до українських
ідентифікаційних документів та збільшує ризики безпеки, зокрема у сфері організованої
злочинності.
Завдання проекту - провести комплексне дослідження державної політики надання
громадянства України та сприяти реалізації прозорої міграційної політики з урахуванням
досвіду країн-членів ЄС, налагодити сталий діалог між громадськістю та органами влади.
Підсумком роботи стане аналітичний звіт на початку 2019 року щодо процедури та політики
набуття громадянства України з рекомендаціями для органів державної влади та інших
стейкхолдерів.

7. Проект «Вплив трудової міграції українських працівників на ринки праці України і ЄС
на прикладі будівельників»
Виконавець: Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України
Обсяг фінансування: 378 050 грн
Членство в Платформах: УНП – РГ5, УС ПГС – РГ4

Сьогодні перед Україною постає нагальне питання збереження трудового потенціалу і
врегулювання співвідношення імміграційних та еміграційних потоків. За різними оцінками,
за кордоном постійно перебуває більше 3 мільйонів українських трудових мігрантів. Угода
про асоціацію України з ЄС та надання безвізового режиму надала додатковий поштовх для
відкриття ринку праці європейських країн багатьом українцям. Однією з основних сфер в
ЄС, де зайняті працівники-мігранти з України, є будівництво.
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У 2018 році Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України за підтримки проекту «Громадська синергія» та у співпраці з партнерами з
Молдови, Грузії та ЄС провели дослідження «Вплив трудової міграції українських
працівників на ринки праці України і ЄС (на прикладі будівельників)». Результати та
рекомендації аналізу були презентовані й обговорені зі стейкхолдерами 17 жовтня 2018
року в м. Київ на міжнародній конференції.

8. Проект «Практики роботи МСП щодо посилення експертної роботи з імплементації
«антидискримінаційних» директив ЄС»
Виконавець: Громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок» у
співпраці з коаліцією із 4-х організацій – Київським інститутом гендерних досліджень, ГО
«Трудові ініціативи», Конфедерацією вільних профспілок України та Науководослідницьким інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики
України і НАН України
Обсяг фінансування: 417 100 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ5, УС ПГС – РГ4

Рівні права жінок і чоловіків на зайнятість та працю відіграють важливу роль у забезпеченні
рівності їхніх прав та можливостей загалом. За даними Держстату, між чоловіками та
жінками в Україні існує значний гендерний розрив в оплаті праці. Серед жінок
спостерігається вищий рівень безробіття та маргінальної зайнятості, вони залежні від
соціальної допомоги, мають ускладнений доступ до отримання кредитів тощо. Змінити цю
ситуацію можливо завдяки впровадженню шести антидискримінаційних Директив ЄС
відповідно до Угоди про асоціацію.
В 2017 році експерти проекту проаналізували стан справ із недискримінацією за статтю у
сферах, що охоплюють Директиви та процес їх імплементації в Україні та підготували
дослідження «Гендерна дискримінація у доступі до праці й послуг: оцінка стану
впровадження Україною антидискримінаційних Директив Ради ЄС».
У 2018 році організації-партнери ініціювали та виконують наступний проект, спрямований
на посилення експертної спроможності Уряду та органів влади упроваджувати ці ж
антидискримінаційні директиви; та на експертний супровід їх імплементації ОВВ та
парламентом. Заплановано підготувати та презентувати стейкхолдерам низку експертиз –
правову, гендерну та оцінку гендерного впливу.
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9. Проект
«Забезпечення особам з інвалідністю рівних можливостей
працевлаштування в контексті імплементації Угоди про Асоціацію – адвокація»

до

Виконавець: Громадська організація «Правозахисна організація «Права людини»
Обсяг фінансування: 591 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ2

В Україні серед 2 млн. осіб з інвалідністю працездатного віку 73,8% осіб залишаються не
працевлаштованими. Для порівняння – в Європі рівень зайнятості громадян з інвалідністю
сягає біля 40%.
Проект, який реалізовує ГПО «Права людини», спрямований на адвокацію забезпечення
особам з інвалідністю рівних можливостей у працевлаштуванні через розробку
рекомендацій українським органам влади щодо імплементації Угоди про асоціацію.
Протягом 2017 року експерти проекту проаналізували: впровадження державних програм
та стратегій про доступ осіб з інвалідністю до працевлаштування; єдиний реєстр судових
рішень щодо дискримінації в сфері працевлаштування; ефективність судових звернень
Фонду соціального захисту щодо дотримання суб’єктами господарювання нормативу
робочих місць для осіб з інвалідністю. Експерти також провели опитування роботодавців
про ефективність практик Державної служби зайнятості та Міністерства соціальної політики
у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.
У 2018 році експерти розробляють для стейкхолдерів практичні рішення дотримання Угоди
про асоціацію в цій сфері та проведення інформаційно-просвітницької кампанії задля
підвищення
обізнаності
громадськості
щодо
впровадження
європейських
стандартів працевлаштування людей з інвалідністю в Україні через статті, інфографіку та
відеоролики.

ПРОЕКТИ НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ПВЗВТ,
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

10. Проект «Пріоритети допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух назустріч»
Виконавець: Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій»
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Обсяг фінансування: 495 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ3
Ключем до ефективного використання міжнародної допомоги повинно стати створення
системи управління міжнародною допомогою, яка складається з таких складових:
визначення чітких пріоритетів, де потрібна допомога (стратегія залучення та використання
міжнародної допомоги), збільшення інституційної спроможності бенефіціарів, моніторинг
використання допомоги, аналіз її ефективності, висновки на майбутнє. При цьому
надзвичайно важливою є наявність політичної спроможності втілювати відповідні зміни.
ЄС надає Україні підтримку за різними програмами і з
використанням різних механізмів, які включають
технічну
допомогу,
бюджетну
підтримку,
макрофінансову
допомогу,
фінансування
інфраструктурних проектів. Напрямки підтримки
України ЄС переважно відображають окремі розділи
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, а також
відповідають пріоритетам, визначеним у Європейській
політиці сусідства.
Експерти проекту підготували звіт «Пріоритети допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух
назустріч», який дає відповіді на такі запитання:




Наскільки повно допомога, надана ЄС відповідає пріоритетам України?
Чи узгодженою і скоординованою є підтримка різних донорів?
Які заходи можна зробити, щоб ліпше узгодити надану підтримку і потреби України?

Результати дослідження було презентовано та обговорено з ключовими стейкхолдерами у
липня 2018 року у м. Києві.

11. Проект «Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження (для малих та
середніх агровиробників»
Виконавець: Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє»
Обсяг фінансування: 655 100 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5

Угодою про асоціацію поставлено амбітні завдання перед українськими аграріями. В галузі
сільського господарства необхідно адаптувати та впровадити 44 акти права ЄС, а в частині
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санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані з можливістю отримати
доступ до ринку ЄС українським харчовим продуктам, – 255 документів. Нововведення
невдовзі торкнуться абсолютно всіх українських аграріїв. Пристосовуватися до нових умов
праці доведеться й дрібним виробникам.
Саме на ці завдання продовжує спрямовуватись проект – допомогти малим
сільськогосподарським виробникам адаптуватися та успішно розвивати свою діяльність у
нових законодавчих умовах.
В 2017 році експерти проаналізували та порівняли стандарти ЄС з українським
законодавством, визначили проблемні питання адаптації та розробили рекомендації щодо
необхідних змін в українському законодавстві. Було презентовано дослідження «Адаптація
до законодавства ЄС: у фокусі малі та середні виробники аграрної продукції». Експерти
також розробили путівник-інфографіку для сільгоспвиробників про зміни, які вони мають
запровадити в своїх господарствах відповідно до Угоди про асоціацію.
У грудні-січні 2017-2018 років було проведено три тренінги в Києві, Ужгороді, Полтаві та
Бердичеві за участі біля 200 виробників, держслужбовців та працівників просвітницьких
організацій з 10 областей України.
Проект 2018 року спрямований показати сільськогосподарським виробникам практичні
кроки, які вони можуть здійснити для успішного розвитку свого бізнесу, надати фахові
рекомендації для довготривалого розвитку. Експерти провели навчальний тур
«Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів» для 20 учасників з
Київської, Полтавської, Черкаської та Запорізької областей. Протягом туру учасники
відвідали підприємства "Натурпродукти" та Biologic.TV, а також взяли участь в міні-тренінгу
щодо вимог систем безпечності харчової продукції та розглянули можливі додаткові
вимоги торгівельних мереж. На початок 2019 року заплановано представлення
інформаційних матеріалів з практичними рекомендаціями та мотивуючими історіями успіху
українських сільськогосподарських виробників.

12. Проект «Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про
асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження
інновацій)»
Виконавець: Громадська організація «Аналітичний центр АСУ»
Обсяг фінансування: 570 900 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ3
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Українське законодавство у сфері сільського господарства та розвитку територій потребує
вдосконалень і більш активного наближення до європейської політики та практики,
зокрема, в частині покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі,
сприяння інноваціям, заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах
стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості, покращення умов для
інвестування. Переважна більшість гравців, яких безпосередньо торкається імплементація
відповідних положень Угоди про асоціацію, лишаються необізнаними.
Командою проекту проведено серію регіональних дискусій у містах Вінниця, Краматорськ,
Київ, Івано-Франківськ, Луцьк та Суми. За результатами діалогів в регіонах, будуть
підготовлені рекомендації у вигляді аналітичної записки.

13. Проект «Адвокаційна кампанія для фермерів та особистих селянських господарств із
забезпечення безпечності і якості продукції відповідно до вимог Угоди про асоціацію»
Виконавець: Громадська організація «Агромегаполіс»
Обсяг фінансування: 384 900 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ3
На сьогодні в українських фермерів та одноосібних виробників немає чітких планів заходів
стосовно приведення своєї діяльності до вимог ЄС. Рівень поінформованості фермерів та
особистих селянських господарств (ОСГ) про вимоги до якості продукції в країнах Європи та
змісту Угоди про асоціацію потребує покращення.
Проект спрямовано на розробку методичних матеріалів та проведення інформаційнопросвітницької кампанії у пілотних Кіровоградській, Сумській та Херсонській областях
України, спрямованої на фермерів та особисті сільські господарства щодо змісту та вимог
Угоди про Асоціацію в частині, що стосується агрохарчового сектору та європейських вимог
у сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів.

14. Проект «Інтеграція українського МСБ у ланцюги доданої вартості ЄС в межах Угоди
про асоціацію»
Виконавець: Громадська організація «Легкий бізнес»
Обсяг фінансування: 467 100 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2
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В Україні малий та середній бізнес (МСБ) забезпечує понад 80% зайнятості та генерує понад
60% доданої вартості всередині країні. Але, незважаючи на це, рівень інтернаціоналізації
МСБ є найгіршим серед показників OECD SME Policy Index (1.5 бали із 5).
Така ситуація може бути пояснена наявністю регуляторних (неупорядкована законодавча
база) або нерегуляторних бар’єрів (порівняно високі трансакційні витрати та асиметрія
інформації), що обмежують експортну діяльність бізнесу. Низька або відсутня залученість
МСБ до ланцюгів доданої вартості ЄС відображається на прибутковості бізнесу,
ефективності використання робочої сили та рівні реалізації потенціалу підприємств.
Зважаючи на вищенаведену проблему, експерти реалізують проект, що має на меті
посилення інтеграції українського МСБ у ланцюгах доданої вартості ЄС через: проведення
аналізу та створення комплексного програмного документа для органів державної влади із
детальними рекомендаціями щодо покращення залучення МСБ до ланцюгів доданої
вартості; створення практичного посібника для представників МСБ із метою підвищення їх
обізнаності про існуючі можливості залучення до ланцюгів доданої вартості у межах Угоди
про асоціацію, а також проведення інформаційних заходів із метою комунікації
розроблених ініціатив.
15.
Проект «Посилення впливу громадськості
співробітництва України, Білорусі та Молдови»

на

розвиток територіального

Виконавець: Громадська організація «Центр транскордонного співробітництва»
Обсяг фінансування:. 402 380 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ3
Забезпечення сталого розвитку прикордонних областей України в контексті транскордонної
співпраці – одна з цілей реалізації Угоди про асоціацію та ініціативи ЄС «Східне
партнерство». Однак цьому заважають слабкий зв'язок між стратегіями регіонального
розвитку (СРР), прийнятими до 2020 року, діючими програмами транскордонного
співробітництва (ПТКС) та проектами, що фінансуються за рахунок цих програм. Ресурси
для реалізації СРР не завжди підкріплюються можливостями фінансування за рахунок
ПТКС, а виконавці ПТКС, як правило, не шукають підтримки з боку виконавців СРР.
В рамках проекту експерти розробили методологію та провели аналіз пріоритетів та
практики надання допомоги Україні з боку ЄС в рамках програми сприяння територіального
співробітництва Східного партнерства, зокрема, реалізації програм «Молдова-Україна» та
«Білорусь-Україна» у 8 цільових прикордонних регіонах України. Наприкінці 2018 р. для
стейкхолдерів будуть представлені рекомендації щодо подальших шляхів подолання
бар’єрів розвитку транскордонної співпраці.
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ПРОЕКТИ НАПРЯМКУ «ТРАНСПОРТ, ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНА КЛІМАТУ»
16. Проект «Екологічно свідомий громадянин - запорука успішного виконання Угоди
про асоціацію»
Виконавець: ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»
Обсяг фінансування: 488 368 грн
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5

Реформування екологічної політики і права – одне із зобов’язань України, взятих згідно з
Угодою про асоціацію з ЄС. Втім, варто визнати: жодні нововведення не мають сенсу без
сприйняття, розуміння та практичного втілення громадянами в повсякденному житті.
Як українці ставляться до питань охорони довкілля? Чи є вона важливою для них? Чи готові
вони докладати зусиль і самостійно діяти? Чи потрібні нові європейські стандарти для
захисту нашого навколишнього середовища?
Щодо цих питань існує багато упереджених
міркувань.
Для
спростування
чи
підтвердження окремих міфів щодо
екологічної
свідомості
експерти
використали
результати
двох
соцопитувань: соціологічне опитування
щодо ставлення громадян України до
довкілля, яке проводилось на замовлення
Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство
і довкілля", а також соціологічне опитування щодо ставлення громадян ЄС до довкілля, яке
регулярно проводить Євробарометр.
Результати досліджень були обговорені на прес-заході за участі Міністра екології та
природних ресурсів України Остапа Семерака. Додатково було підготовлено низку медійних
заходів, як-то: відеоролик “10 про 10. Екологічний портрет громадянина України”, стаття
для Європейської правди “Екологічна свідомість в Україні та в ЄС: топ-5 подібностей та
відмінностей”, участь в радіопрограмах, серії інфографіки тощо.
Таким чином, експерти проекту спростували низку міфів щодо екологічної свідомості
громадян. Особливо в тому, що стосується розуміння важливості довкілля та впливу
екологічних факторів на життя та здоров’я, екологічні практики мешканців України
потребують особливої уваги з боку державних органів та громадських організацій,
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необхідні заходи для підвищення рівня екологічної свідомості та підтримки реформ
громадянами у сфері довкілля.
17. Проект «Громадське стимулювання запуску європейської процедури оцінки впливу
на довкілля в Україні»
Виконавець: Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина»
Обсяг фінансування: 692 000 грн
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5

Практична реалізація закону про оцінку впливу на довкілля (ОВД) є ключовим механізмом
гарантування екологічної безпеки українців та забезпечення громадян чистою питною
водою, збереження рік, озер від забудов у прибережних захисних смугах, недопущення
їхнього знищення через екологічно необґрунтоване будівництво гідроелектростанцій,
збереження природно-заповідних територій, степів і лісів нашої країни, охорони повітря,
яким ми дихаємо, від екологічно небезпечної діяльності підприємств та охорони земель від
руйнування та виснаження.
Процедура є зовсім новою і тому природно, що у зацікавлених сторін, перш за все суб’єктів
господарювання, які планують реалізацію інвестиційних проектів, виникатимуть певні
застереження і на перших порах навіть острах щодо реалізації нової процедури. Заходи
проекту спрямовані на те, щоб не допустити сповільнення інвестиційного процесу, а
навпаки, показати усі переваги нової процедури та заохотити національних та міжнародних
інвесторів до активізації діяльності.
Проект спрямований на посилення спроможності громадськості впливати на ефективну
реалізацію європейської процедури оцінки впливу на довкілля через: створення та
поширення детального коментаря до закону України про ОВД; проведення серії
інформаційно-просвітницьких заходів та тренінгів
для громадськості та суб’єктів
господарювання щодо здійснення процедури ОВД. Діяльність сприятиме покращенню
міжнародного іміджу України, де діють європейські принципи ведення бізнесу та
забезпечення екологічних стандартів.
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«НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ»
18. Проект «Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового
порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами СхП»
Виконавець: Громадська спілка «Центр розвитку інновацій»
Обсяг фінансування: 615 300 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ6

В цифрову епоху, коли успішність країн зумовлюється досягненнями побудови
суспільства знань, цифровий розвиток відіграє ключову роль у прискоренні економічного і
соціального розвитку країни в цілому. На 2-ій Міністерській зустрічі з питань цифрової
економіки ініціативи «Східне партнерство», що відбулася у жовтні 2017 року у м. Таллінн
обговорювався прогрес країн-учасниць у сфері цифрової економіки за два попередні роки.
Ухвалена Декларація, що засвідчує намір країн працювати за шістьма пріоритетними
напрямками:
1. правила надання телекомунікаційних послуг та інфраструктура;
2. довіра та безпека в цифровій економіці;
3. еTrade, що включає також eCommerce, eCustoms і eLogistics/Цифрові транспортні
коридори;
4. цифрові навички;
5. дослідження в сфері ІКТ, інновації та стартап-екосистеми;
6. eHealth,
та визначає конкретні завдання і очікувані результати співпраці за вказаними
напрямками до 2020 року у рамках тематичних платформ.
Для України основні виклики та можливості, пов’язані з розширенням переваг
Єдиного Цифрового Ринку для країн Східного партнерства слід розглядати також з точки
зору виконання Угоду про асоціацію. Визначені пріоритети «цифрового» розвитку слід
операціоналізувати конкретними вимірюваними цілями, узгодженими з європейськими.
Командою проекту проведено 6 робочих круглих столів за пріоритетами гармонізації
цифрових ринків країн СхП, по кожному тематичному напрямку буде підготовлено
інформаційно-аналітичний огляд. Зведені результати будуть представлені на Форумі
цифрового розвитку у листопаді 2018 року в Києві.
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7.2. Грантові проекти, підтримані наприкінці 2018 р.
(реалізація листопад 2018 - червень 2019 року)

ПРОЕКТИ З НАСКРІЗНОЮ ТЕМАТИКОЮ

1. Проект «Аналітична підтримка та адвокація секторальних євроінтеграційних реформ,
визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС»
Виконавець: Громадська організація «Український центр європейської політики»
Обсяг фінансування: 650 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ3
Створення серії якісних адвокаційно-аналітичних матеріалів та проведення ряду публічних
обговорень, з метою налагодження фахового діалогу між ключовими зацікавленими сторонами
у секторах, визначених Угодою про асоціацію, в яких спостерігається незначний або повільний
прогрес виконання зобов’язань з боку України.

2. Проект «Громадська оцінка реформи державного управління задля ефективної
реалізації євроінтеграційних реформ»
Виконавець: Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив»
Обсяг фінансування: 481 441 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ1
Посилення сталості реформи державного управління як одного з пріоритетів ініціативи Східного
партнерства в рамках реалізації євроінтеграційних реформ через громадський моніторинг
виконання угод України з ЄС в частині підтримки реформи державного управління.
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ПРОЕКТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ БЕЗПЕКИ
3. Проект «Громадський моніторинг співпраці України та ЄС у безпековій сфері»
Виконавець: Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва»
Обсяг фінансування: 433 750 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ1
Аналіз можливостей та стану виконання міжнародних двосторонніх зобов’язань України з
країнами членами ЄС у галузі безпеки. Поширення інформації та рекомендацій щодо
покращення співпраці в експертних колах і політикумі України та країн-партнерів.

ПРОЕКТИ НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ПВЗВТ,
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
4.

Проект «Угода про асоціацію між Україною та ЄС vs державна допомога»

Виконавець: Громадська організація «Європейський діалог»
Обсяг фінансування: 493 620 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ3
Підвищення ефективності імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо
питань державної допомоги шляхом проведення дослідження, інвентаризації обласних
цільових програм на предмет прозорості допомоги. Сприяння розробці відповідних
нормативно-правових актів органів регіональної влади за активної участі надавачів і
отримувачів державної допомоги.

5.
ЄС»

Проект «Чи потрібен Україні протекціонізм? Можливості та обмеження ПВЗВТ з

Виконавець: Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій»
Обсяг фінансування: 500 000 грн
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ3
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Активізація змістовної дискусії щодо ключових опцій державної політики підтримки
національного виробника та щодо вибору інструментів, які може використовувати Україна,
зважаючи на досвід інших країн, міжнародні зобов’язання України (в першу чергу, перед ЄС) та
особливості інституційного розвитку країни.

6.
Проект «Моніторинг та підтримка виконання Угоди про асоціацію у сфері руху
капіталів та фінансових послуг»
Виконавець: Громадська організація «Центр економічної стратегії»
Обсяг фінансування: 605 878 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2, УС ПГС – РГ3
Проведення моніторингу стану регулювання руху капіталів та фінансових ринків, оцінку
його відповідності Угоді про асоціацію перед тим, як у 2019 році, згідно із текстом Угоди,
буде оцінюватися можливість запровадження режиму внутрішнього ринку фінансового
сектору України та Європи.

7.
Проект «Використання європейських фінансових інструментів для розвитку
агропромислового сектору (МСП) України»
Виконавець: Чернігівська
регіональних досліджень»

міська

громадська

організація

«Сіверський

інститут

Обсяг фінансування: 495 043 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1, УС ПГС – РГ3
Посилення участі громадськості 5 областей України в реалізації програм європейської
підтримки малого та середнього бізнесу через здійснення: аналізу використання
європейських фінансових інструментів у сучасних практиках українського МСП; вироблення
інформаційних матеріалів та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності,
поширення кращих практик; налагодження діалогів зацікавлених сторін та зведення їхніх
позицій, надання рекомендацій МСП та органам влади.
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ПРОЕКТИ НАПРЯМКУ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНА
КЛІМАТУ»
8.
Проект «Синергія дій громадськості, влади та бізнесу в форматі енергетичного
кластеру задля енергетичної реформи Хмельницької області»
Виконавець: Громадська організація «Екоклуб»
Обсяг фінансування: 431 800 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5
Посилення участі зацікавлених сторін у впровадженні локальних реформ у сфері
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії на рівні регіону через взаємодію учасників
у форматі Хмельницького енергетичного кластеру з подальшим поширенням напрацювань
серед партнерів.

9.
Проект
«Посилення громадського впливу на прискорення реформування
енергетичного сектора у відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС»
Виконавець: Громадська організація «Інститут регіонального розвитку»
Обсяг фінансування: 488 485 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ2
Стимулювання пришвидшення ходу реформ в сфері енергоефективності у Львівській,
Тернопільській, Чернігівській та Харківській областях шляхом посилення впливу громадськості на
регіональні органи влади щодо впровадження, моніторингу та адвокації директив ЄС про
енергію та енергоефективність. Підготовка та імплементація рекомендацій для регіональної та
державної політики в енергетичній сфері.

10.

Проект «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії»

Виконавець:
довкілля»

Громадська організація «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і

Обсяг фінансування: 570 250 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5
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Підготовка та поширення щомісячного огляду основних подій у сфері екологічної та кліматичної
політики і права ЄС із акцентом на практичне застосування, проведення Форуму успішних
практик для ознайомлення цільової аудиторії проекту з практичним досвідом реалізації Угоди
про асоціацію у сфері охорони довкілля та зміни клімату, підготовка та поширення інформаційноаналітичних брошур у 8 тематичних сферах щодо успішних практик застосування Угоди у сфері
довкілля та зміни клімату.

11.

Проект «Активізація європейських екологічних процедур ОВД та СЕО в Україні»

Виконавець: Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина»
Обсяг фінансування: 500 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ3, УС ПГС – РГ5
Проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів для учасників процесу
щодо посилення спроможності громадськості впливати на ефективну реалізацію
європейської процедури оцінки впливу на довкілля. Покращення міжнародного іміджу
України, де діють європейські принципи ведення бізнесу та забезпечення екологічних
стандартів.

12.
Проект «Моніторинг озеленення економіки при реалізації Угоди про асоціацію
України з ЄС»
Виконавець: Громадська організація «Інститут зеленої економіки»
Обсяг фінансування: 150 000 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ5
Підготовка інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо процесу «озеленення
економіки» в контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС. Розроблення
практичних рекомендацій для зацікавлених сторін для забезпечення своєчасного та
ефективного регулювання проблемних аспектів процесу «озеленення економіки».

«ОСВІТА, ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВІ РИНКИ»
13.

Проект

«Інтеграція України в Єдиний Цифровий ринок ЄС: перетворення
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перешкод на вікна можливостей»
Виконавець: Міжнародна громадська організація «Європейська медіа-платформа»
Обсяг фінансування: 300 000 грн.
Членство в Платформах: УС ПГС – РГ6
Експертний аналіз та розробка рекомендацій для стейкхолдерів щодо забезпечення
інтеграції України в Єдиний Цифровий ринок Європи. Адвокація необхідних політичних та
законодавчих змін, інформування більш широких верств населення про виклики і
можливості інтеграції України до DSM.

14.

Проект «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці»

Виконавець: Громадська організація «Агенція європейських інновацій»
Обсяг фінансування: 499 900 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ4, УС ПГС – РГ6
Формування та налагодження сталих механізмів співпраці між основними урядовими
стейкхолдерами інноваційної сфери України та експертно-громадським середовищем для
вироблення узгоджених пропозицій щодо формування національної інноваційної політики
України.

15.
Проект
«Підтримка регіонального діалогу в реформі освіти в Одеській,
Чернівецькій та Закарпатській областях»
Виконавець: Громадська організація «Центр стратегічного партнерства»
Обсяг фінансування: 680 000 грн.
Членство в Платформах: УНП – РГ1
Формування конструктивного, міжкультурного діалогу між політиками, громадою,
нацменшинами регіонів і урядами сусідніх держав задля вироблення професійних та
спільних рішень у сфері надання освітніх послуг з врахуванням інтересів національних
меншин щодо здобування освіти національною мовою, що забезпечать подальшу
інтеграцію України в ЄС.
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