6. ПРОЕКТИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В МЕЖАХ ГРАНТОВОГО КОМПОНЕНТУ
ПРОЕКТУ «ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ» У 2019 РОЦІ

№

Назва проекту

Організаціявиконавець

Мета проекту

1.

Мости
Східного
партнерства:
посилення
міжнародного
та
регіонального
компоненту
інформаційнокомунікативної
діяльності УНП ФГС
СхП

ГО
"Рада
зовнішньої
політики
"Українська
призма"

2.

(Ре)візія
історії:
викриття історичної
складової
кремлівської
інформаційної
війни

ГО "Інтерньюз - Протистояння в інформаційно-психологічній
Україна"
війні з Росією шляхом виявлення та
розвінчання «історичних» міфів та фейків
РГ1 УНП, РГ1 УС
професійними істориками з подальшою
ПГС
адаптацією
цих розвінчань до потреб
соцмереж для їхнього максимально
поширення в легкому для сприйняття
форматі.
Діяльність
спрямована
на
впровадження пріоритету №3 «Стратегічні
комунікації» в рамках очікуваних досягнень
Спільного робочого документу для країн
Східного партнерства. В межах проекту
буде проведено моніторинг соціальних
мереж на предмет історичних маніпуляцій
з боку російської влади, спрямованих на
ревізію історії та просування «російської»
версії історичних подій. Після здійснення
моніторингу
професійні
історики
спростують псевдонаукові історичні теорії,
які використовує Кремль. В результаті буде

Посилення поінформованості українського
суспільства,
суспільств
інших
країнпартнерів СхП та країн ЄС щодо політики
Східного партнерства, її інструментів і
програм, виконання Україною окремих
положень Спільного робочого документу. А
РГ1 УНП, РГ1 УС
також
покращення
інформаційноПГС
аналітичної
спроможності
Української
Національної Платформи у контексті
виконання Спільного робочого документу і
моніторингу
імплементації
окремих
досягнень.

створено стислий аналітичний документ
українською та англійською мовою, який
буде
опублікований
серед
цільової
аудиторії та у соціальних мережах.
3.

Сприяння реалізації ГО "Європа без
ефективної візової бар'єрів"
політики України
РГ1 УНП, РГ2 УС
ПГС

4.

Антидот
від
популізму:
моніторинг
законотворчого
виконання Угоди
про асоціацію у рік
виборів в Україні

Сприяння реалізації прозорої та дружньої
візової політики України зі збереженням
ефективного та сучасного контролю за
легальною міграцією та з урахуванням
досвіду країн Шенгену та країн Східного
Партнерства. Поглиблення діалогу між
громадськістю та профільними органами
влади заради імплементації Угоди про
Асоціацію у частині ефективного управління
міграцією та кордонами.

ГО
Фундація Громадське сприяння законотворчому
"Відкрите
виконанню Угоди про асоціацію шляхом
суспільство"
моніторингу
висвітлення
актуальних
законопроектів на предмет їх відповідності
Угоді та праву ЄС, та інформаційноРГ1 УНП, РГ1 УС просвітницька діяльність для запобігання
популістичним тенденціям у законотворчій
ПГС
діяльності. Діяльність в рамках проекту
буде спрямовано на (1) просування
зобов'язань УА та дотримання процедур в
процесі
законотворчої
діяльності
парламенту
шляхом
«скерування»
депутатських ініціатив у відповідне русло
через
незалежну
експертизу
40
законопроектів
та
повідомлення
її
результатів профільним комітетам (із
залученням зацікавлених експертів та груп
УНП, ПГС); (2) адвокація експертних позицій
ПЕГ через публікацію 10 статей на основі
експертних висновків (з урахуванням
позицій груп УНП та ПГС) (3) підготовка і
публікація 6 аналітичних оглядів щодо
тенденцій у законотворчому виконанні
Угоди та проведення фінального брифінгу.
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5.

Громадський
моніторинг реформ
у сфері судочинства
в країнах Схiдного
Партнерства,
що
мають Угоди про
асоціацію з ЄС

6.

Аналіз діяльності ГО
"Фундація
органів
Деюре" (DEJURE)
суддівського
РГ1 УНП
врядування
в
країнах
Східного
партнерства
Грузії, Молдови та
України

Проведення аналізу національних практик
здійснення діяльності органів суддівського
врядування у трьох 3 країнах Східного
партнерства (Грузія, Молдова, Україна), з
метою напрацювання рішень щодо змін в
діяльності органів суддівського врядування.

7.

Адаптація окремих
норм Угоди про
Асоціацію Україна –
ЄС та підвищення
обізнаності
МСБ
про їх виконання в
частині
ефективного
впровадження
системи
забезпечення
якості
харчових
продуктів
у
Харківській
і
Вінницькій
областях

Харківська
обласна
громадська
організація
"Асоціація
приватних
роботодавців"

Посилення спроможності громадськості
щодо підтримки окремих заходів Угоди про
асоціацію Україна – ЄС в частині
ефективного
впровадження
системи
безпеки харчових продуктів на прикладі
Харківської
і
Вінницької
областей.
Налагодження комунікації між органами
влади та бізнесом для ефективного
впровадження європейських стандартів
виробництва та обігу продуктів харчування,
а також створення умов для зростання
обсягів міжнародної торгівлі.

Аналітична
підтримка
та
адвокація
секторальних
євроінтеграційних
реформ
визначених Угодою

Громадська
організація
"Український
центр
європейської
політики"

8.

ГО
"Центр Громадське
сприяння
реалізацій
політикорекомендацій
Розділу
10
робочого
правових
документа через проведення незалежного
реформ"
моніторингу та вироблення ефективних
рекомендацій задля їх досягнення до 2020
РГ1 УНП
року, а також відновлення довіри до
судової гілки влади.

РГ3 УС ПГС

Створення серії якісних адвокаційноаналітичних 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
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про асоціацію між РГ3 УС ПГС
Україною та ЄС
9.

Синергія
дій
громадськості,
влади та бізнесу в
форматі
енергетичного
кластеру
задля
енергетичної
реформи
Хмельницької
області

або
повільний
прогрес
зобов’язань з боку України.

виконання

Громадська
організація
"Екоклуб"

Посилення участі зацікавлених сторін у
впровадженні локальних реформ у сфері
енергоефективності
та
відновлюваних
джерел енергії на рівні регіону через
взаємодію
учасників
у
форматі
РГ3 УРН, РГ5 УС Хмельницького енергетичного кластеру з
подальшим поширенням напрацювань
ПГС
серед партнерів.

10. Чи потрібен Україні
протекціонізм?
Можливості
та
обмеження ПВЗВТ з
ЄС

Громадська
Активізація змістовної дискусії щодо
організація
ключових опцій державної політики
"Інститут
підтримки національного виробника та
економічних
щодо вибору інструментів, які може
досліджень
та використовувати Україні, зважаючи на
політичних
досвід
інших
країн,
міжнародні
консультацій"
зобов’язання України (в першу чергу, перед
ЄС) та особливості інституційного розвитку
РГ2 УНП, РГ3 УС
країни.
ПГС

11. Від
Угоди
про
асоціацію
до
успішних практик:
охорона довкілля в
дії

Громадська
організація
"Ресурсноаналітичний
центр
"Суспільство
довкілля"

12. Посилення
громадського

Громадська
організація

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
і ознайомлення цільової аудиторії проекту з
практичним досвідом реалізації Угоди про
асоціацію у сфері охорони довкілля та зміни
РГ3 УНП, РГ5 УС
клімату,
підготовка
та
поширення
ПГС
інформаційно-аналітичних брошур у 8
тематичних сферах щодо успішних практик
застосування Угоди у сфері довкілля та
зміни клімату.
Стимулювання пришвидшення реформ в
сфері енергоефективності у Львівській,
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впливу
на
прискорення
реформування
енергетичного
сектора
у
відповідності
до
Угоди
про
асоціацію УкраїнаЄС

"Інститут
регіонального
розвитку"
РГ2 УНП

13. Підтримка
регіонального
діалогу в реформі
освіти в Одеській,
Чернівецькій
та
Закарпатській
областях

Громадська
організація
"Центр
стратегічного
партнерства"

14. Громадський
моніторинг
співпраці України
та ЄС у безпековій
сфері

Громадська
організація
"Інститут ЄвроАтлантичного
співробітництва"

15. Громадська оцінка
реформи
державного
управління задля
ефективної
реалізації
євроінтеграційних
реформ

Громадська
організація
"Лабораторія
законодавчих
ініціатив"

16. Моніторинг
підтримка

РГ1 УНП

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.
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 на національній мові, що
забезпечать подальшу інтеграцію України в
ЄС.

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 та політикумі України та
РГ1 УНП, РГ1 УС
країн-партнерів.
ПГС
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
РГ1 УНП, РГ1 УС
державного управління.
ПГС

та Громадська
організація

Проведення
моніторингу
стану
регулювання руху капіталів та фінансових
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виконання Угоди
про асоціацію у
сфері руху капіталів
та
фінансових
послуг

"Центр
економічної
стратегії"

ринків, оцінку його відповідності Угоді про
Асоціацію перед тим, як у 2019 році, згідно
із текстом Угоди, буде оцінюватися
можливість
запровадження
режиму
РГ2 УНП, РГ3 УС
внутрішнього ринку фінансового сектору
ПГС
України та Європи.

17. Адвокація
проєвропейських
змін в національній
інноваційній
політиці

Громадська
організація
"Агенція
європейських
інновацій"

Формування та налагодження
сталих
механізмів співпраці між основними
урядовими стейкхолдерами інноваційної
сфери України та експертно-громадським
середовищем для вироблення узгоджених
пропозицій щодо формування національної
РГ4 УНП, РГ6 УС
інноваційної політики України.
ПГС

18. Інтеграція України в
Єдиний Цифровий
ринок
ЄС:
перетворення
перешкод на вікна
можливостей

Міжнародна
громадська
організація
"Європейська
медіаплатформа"
РГ6 УС ПГС

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.

19. Активізація
Міжнародна
європейських
благодійна
екологічних
організація
процедур ОВД та "Екологія-ПравоСЕО в Україні
Людина"

Проведення інформаційно-просвітницьких
та навчальних заходів для учасників
процесу щодо посилення спроможності
громадськості впливати на ефективну
реалізацію європейської процедури оцінки
впливу
на
довкілля.
Покращення
РГ3 УНП, РГ5 УС
міжнародного іміджу України, де діють
ПГС
європейські принципи ведення бізнесу та
забезпечення екологічних стандартів.

20. Моніторинг
озеленення
економіки
при
реалізації
Угоди
про
асоціацію

Громадська
організація
"Інститут зеленої
економіки"

Підготовка
інформаційно-просвітницьких
матеріалів щодо процесу «озеленення
економіки» в контексті реалізації Угоди про
асоціацію України з ЄС. Розроблення
практичних рекомендацій для зацікавлених
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України з ЄС

21. Угода
про
асоціацію
між
Україною та ЄС vs
державна
допомога

РГ5 УС ПГС

сторін для забезпечення своєчасного та
ефективного регулювання проблемних
аспектів процесу «озеленення економіки».

Громадська
організація
"Європейський
діалог"

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.

РГ3 УС ПГС

22. Використання
європейських
фінансових
інструментів
для
розвитку
агропромислового
сектору
(МСП)
України

Чернігівська
міська
громадська
організація
"Сіверський
інститут
регіональних
досліджень"

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;
РГ1 УНП, РГ3 УС
налагодження діалогів зацікавлених сторін
ПГС
та зведення їхніх позицій, надання
рекомендацій МСП та органам влади.

Більш детальну інформацію та напрацювання по проектах можна знайти на
сайті проекту «Громадська синергія» (https://www.civic-synergy.org.ua/grantprojects/)
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