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Пріоритетні
напрямки

Horizon 2020
Горизонт 2020 — це рамкова програма з наукових
досліджень та інновацій Європейського Союзу,
розпочата у 2014 р. Вона об’єднує:
- Рамкові програми з досліджень і технологічного
розвитку (Framework Programme for Research and
Technical Development);
- Рамкову програму з конкурентоспроможності та
інновацій (Competitiveness and Innovation
Framework Programme — CIP);
- Європейський інститут інновацій та технологій
(European Institute of Innovation and Technologies
— ЕІТ).
- передова наука;
- лідерство у промисловості;
- суспільні виклики.

Контакти

Address:room 801 (8 floor), Antonovicha street (Gorkogo
street), 180, Kyiv, 03680
Phone/fax:+38 044 529 0332
E-mail: o.koval@h2020.com.ua

WEB-сайт

http://h2020.com.ua/en/

Назва програми ERASMUS+
Опис
Erasmus + є програмою ЄС для підтримки освіти, молоді та спорту
в Європі. Бюджет у розмірі 14,7 млрд. євро дасть можливість більш
ніж 4 мільйонам європейців навчатися, тренуватися, набувати
досвід та добровільно працювати за кордоном.
Пріоритетні
КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 ( ERASMUS+ КА 1):
напрямки
- Кредитна мобільність (колишня Програма ЕРАЗМУС) –
координується Національними агентствами країн – членів
Програми.
- Ступенева мобільність: спільні магістерські програми
(включно з поточними докторськими та магістерськими
програмами колишньої Програми ЕРАЗМУС МУНДУС) –
координується ЕАСЕА.
КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 2 ( ERASMUS+ КА 2):
- Розвиток потенціалу вищої освіти: CBHE (колишня Програма
ТЕМПУС).
- Альянси знань і Стратегічні партнерства.
КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 (ERASMUS+ КА 3):
- Національна команда експертів з реформування вищої освіти.
- Діалог між Європейською Комісією та Україною.
- Дослідження за запитом ЕАСЕА.
- Регіональні спілки Асоціації випускників ЕРАЗМУС+
тел.: + 38 044 3322645
Контакти
тел../факс: +38 044 286 6668
е-пошта: office@erasmusplus.org.ua
адреса офісу: вул. Бастіонна, 9, 8-й поверх, Київ 01014, Україна
WEB-сайт
www.erasmusplus.org.ua

Назва програми
Опис

EU Study Days
EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні, що дає можливість
українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від
ключових експертів у цій сфері. Крім того, проект має на меті створити мережу української молоді, яка спілкуватиметься й надалі
для обміну досвідом та впровадження разом спільних ініціатив.
Участь у Єврошколі є безкоштовною для відібраних студентів. Організатори оплачують проїзд, проживання та
харчування учасників з інших міст.
Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та читати англійською, а також
розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі.
Пріоритетні напрямки Єврошкола це унікальна можливість для українських студентів та випускників ВНЗ:

отримати нові знання від найкращих експертів з Європейського Союзу та України;

вивчити ключові моменти у відносинах між Україною та Європейським Союзом у сферах політики, економіки, енергетики,
безвізового режиму, освіти та прав людини;

поспілкуватися з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями;

долучитися до мережі активної молоді, для обміну досвідом та впровадження спільних ініціатив у майбутньому.
Контакти
Контактні особи: Ірина Мовчан, Директор Українського освітнього центру реформ, imovchan@cure.org.ua
Координаційна група проекту: email: eustudydays@gmail.com
Тел.: 097 321 47 30
WEB-сайт
https://www.facebook.com/EUStudyDays/

Назва програми

Euroquiz

Опис

Євровікторина — це щорічна всеукраїнська вікторина на тему Європи та Євросоюзу, що складається з 5 раундів. Щоб набрати
максимум балів, проходь усі раунди. При оцінці буде врахована точність та швидкість відповідей. 100 найкращих гравців серед
дітей та дорослих отримають цінні призи.
За правильні відповіді та поширення інформації в соцмережах тобі будуть нараховані квізкоіни – внутрішня валюта конкурсу, яку
можна буде обміняти на сувеніри від Представництва ЄС.
Пріоритетні напрямки Правила вікторини:
1. Євровікторина триває 3 місяці (з 12 січня до 11 квітня 2018 року).
2. Євровікторина має два рівні складності:
- Для дітей віком до 14 років: по 15 запитань в раунді;
- Для молоді старше 14 років: по 20-25 запитань в раунді;
3. Євровікторина матиме 5 раундів. Кожні 17-20 днів запитання будуть оновлюватись, про що ви будете повідомлені електронною
поштою.
4. Вікторину можна проходити необмежену кількість разів, але призи отримають тільки перші 100 учасників з кожної категорії, що
пройшли всі 5 раундів та отримали найвищий рейтинг поміж всіх. Ви можете пройти обидва рівні складності, але приз можна
отримати лише один раз.
5. Основний критерій рейтингу – кількість балів, за якими будуть визначені переможці вікторини автоматично. Учасник вікторини
може відслідковувати набрану кількість балів .
6. Бали можна заробити за швидкість та успішність проходження раунду. Кожен учасник може проходити один раунд безліч разів,
однак зарахованим буде тільки найвищий результат.
7. Учасник вікторини може отримати внутрішню валюту - квізкоін. Чим частіше гравець заходить до вікторини, тим більше
квізкоінів може отримати. Додаткові квізкоіни можна отримати за поширення вікторини в соціальних мережах. Певну кількість
накопиченої валюти кожен гравець може обміняти на сувенір від Представництва ЄС. Обмін валюти буде відбуватися в кінці
кожного раунду.
8. Представництво ЄС в Україні не несе відповідальності за неотримання учасником вікторини сувенірної продукції в разі невірно
вказаної чи неповної адреси.
Контакти
E-mail: ask@euroquiz.org.ua
Тел.: 044 425 7709, (063) 786 45 94
WEB-сайт

http://euroquiz.org.ua/euroquiz

Назва програми

eTwinning Plus

Опис

eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках Східного партнерства Європейського Союзу.
eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці
європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних
проектів з іншими європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання інформаційнокомунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує
мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.

Пріоритетні напрямки

-

Розвивати у молодих людей та працівників сфери освіти бажання цікавитись й знати розмаїття європейських
культур і мов, розуміти їхню цінність.
Допомагати молодим людям опанувати базові життєві навички й компетенції, важливі для особистісного розвитку
та майбутнього працевлаштування; сприяти розвитку позиції активного європейського громадянина.

Контакти

Тел.: +38 (067) 823-01-25, +380 (44) 384-45-72
E-mail: helpdesk@etwinning.com.ua

WEB-сайт

http://www.etwinning.com.ua/

Назва
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Пріоритетні
напрямки

Контакти

WEB-сайт

«Креативна Європа»
«Креативна Європа» – це програма
Європейського Союзу, спрямована на
підтримку культурного, креативного
та аудіовізуального секторів. З 2014 до
2020 року на підтримку європейських
проектів, що дають можливість
подорожувати, охоплювати нові
аудиторії, обмінюватися практичними
навичками та вдосконалюватися,
планується виділити 1,46 мільярда
євро.
«Креативна Європа» складається із
двох підпрограм:
- «Культура», в рамках якої
передбачено просування
креативного та культурного
секторів;
- «Медіа», що забезпечує підтримку
розвитку та поширення
аудіовізуальних творів.
тел.: +380986479150
е-пошта: ce.desk.ukraine@gmail.com
Адреса: м. Київ, вул Ярославів Вал 36,
каб 101
http://creativeeurope.in.ua

Назва програми
Опис

Пріоритетні
напрямки

Контакти

WEB-сайт

Culture Bridges
Culture Bridges – це програма, що сприяє розвитку українського культурного сектору та ефективному налагодженню
зв’язків між культурними операторами та інституціями в Україні та ЄС. Сulture Bridges фінансується Європейським
Союзом в межах впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та здійснюється Британською Радою в
Україні у партнерстві з EUNIC – мережею Національних інститутів культури Європейського Союзу.

Підвищення обізнаності про важливість культури для економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у культурних заходах.

Заохочення співпраці між організаціями громадянського суспільства (ОГС), організаціями державного сектору та
організаціями приватного сектору, які працюють у культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у культурному та творчому секторах.

Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані групи до культурної діяльності.

Вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного діалогу через культурну діяльність.
Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на реалізацію спільних проектів, які сприяють обміну
досвідом та ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових культурних продуктів. Ця категорія відкрита лише
для партнерських заявок від двох або більше організацій, що базуються в Україні та ЄС, а не для індивідуальних
заявників.
До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна країна ЄС. Тривалість проекту – від 3 до 12 місяців.
Пропонуються гранти різного розміру: до 10 000 євро для малих, до 20 000 євро для середніх та до 50 000 євро для
великих проектів.
80% суми гранту для співпраці виплачуватиметься попередньо, а залишок - після отримання відповідного звіту.
Проекти можуть отримати 100% фінансування від програми, однак співфінансування до 30% заохочується і буде
оцінюватися більш високо. Між тим програма не може використовуватися для отримання коштів для на
співфінансування інших програм ЄС, наприклад, програм "Креативної Європи"
Адреса: вул. Григорія Сковороди, 4/12 (470,34 km)
Kyiv, Ukraine 04070
Тел: 044 490 5600
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges

Назва програми

Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Опис

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (Програма) діє у рамках Європейського
Інструменту Сусідства (ЄІС). Вона продовжує і розширює співпрацю в прикордонних регіонах трьох країн, яка попередньо
здійснювалась в рамках Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004–2006
(Програма Добросусідства) та Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.
Загальна мета Програми полягає у підтримці транскордонних процесів розвитку в прикордонних регіонах Польщі, Білорусі
та України відповідно до цілей ЄІС, закладених в Регламенті ЄІС. Як і обидві попередні програми, Програма спрямована на
польські, українські та білоруські прикордонні регіони та всі некомерційні установи з цих регіонів.
Стратегія Програми відповідає національним і регіональним стратегіям соціально-економічного розвитку, які будуть
впроваджуватись за допомогою стратегічних цілей Програми.

Пріоритетні напрямки

Тематична ціль СПАДЩИНА: Популяризація місцевої культури та охорона історичної спадщини
Пріоритет 1.1 Популяризаціямісцевої культури та історії
Пріоритет 1.2 Популяризація і збереження природної спадщини
Тематична ціль ДОСТУПНІСТЬ: Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних впливів
транспорту, комунікаційних мереж і систем
Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури
Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТ
Тематична ціль БЕЗПЕКА: Спільні виклики у сфері безпеки
Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних послуг
Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпеки
Тематична ціль КОРДОНИ: Покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління безпекою, мобільністю та
міграцією
Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів
Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур

Контакти

Tel: +48 22 378 31 00
Fax: +48 22 201 97 25
e-mail: pbu@pbu2020.eu
Adress: 39a Domaniewska St. 02-672 Warsaw
https://www.pbu2020.eu/ua

WEB-сайт
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Контакти

WEB-сайт

U-LEAD
Програма «U-LEAD з Європою» - міжнародна програма, яка
фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами:
Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і реалізується з
2016 до 2020 року. Програма має на меті сприяння реформі
децентралізації в Україні в цілому та розширення можливостей
місцевих громад для надання громадянам високоякісних
адміністративних послуг через створення та підтримку ЦНАП.
Очікується, що до кінця 2020 року буде здійснена підтримка діяльності
600 ЦНАП, які зможуть задовольняти потреби громадян України.
Проводимо реконструкцію приміщень (зміна планування,
ремонтні роботи), купуємо меблі та обладнання.
Допомагаємо громаді розробити документацію для ЦНАПу,
обрати модель та визначити спектр послуг, які будуть надаватися.
Навчаємо персонал ЦНАПів.
Залучаємо населення до участі в процесі прийняття рішень на
місцевому рівні та контроль з боку громадян за цим процесом.
Адреса:Дім децентралізації, вулиця Велика Житомирська, 20, 4-й
поверх, Київ, 01001, Україна
Телефони:
(044) 581-27-90 – GIZ
(044) 581-38-46 – Sida
(044) 581-38-48 – Polish aid
(+38) 063-164-35-50 – EGOV4UKRAINE www.ega.ee/ru/project/u-lead
(вулиця Басейна, 21а, офіс 6, Київ, 01004, Україна)
E-mail:pr@u-lead.org.ua
http://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead

Назва програми

Консультативна місія Європейського Союзу

Опис

КМЄС не має виконавчих повноважень. Місія надає підтримку державним органам
України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних
консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та
міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.
1. Надання стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки,
розробки стратегій сектору цивільної безпеки
2. Підтримка імплементації реформ шляхом надання практичних консультацій, тренінгів
та впровадження проектів
3. Співпраця та координація для забезпечення координації реформ між українськими та
міжнародними партнерами
4 V, Volodymyrskyi Uzviz,Kyiv, Ukraine, 01001
Tel: +380 674 057 544
ppio@euam-ukraine.eu
http://www.euam-ukraine.eu/ua/

Пріоритетні
напрямки

Контакти

WEB-сайт

Назва програми COSME
Опис

Пріоритетні
напрямки

Контакти

WEB-сайт

Програма ЄС Конкурентоспроможність
Підприємств Малого і Середнього Бізнесу
(Competitiveness of Enterprises and Small and
Medium-sized Enterprises) заснована Європейським
Союзом і покликана сприяти зміцненню
конкурентоспроможності та стабільності малих і
середніх підприємств, які здійснюють свою
діяльність, як в ЄС, так і в інших країнах світу.
- поліпшення доступу до міжнародних ринків,
зокрема всередині ЄС, а також на
міжнародному рівні;
- зростання конкурентоспроможності та
стабільності підприємств;
- сприяння розвитку підприємництва та
підприємницької культури.
тел.: +38 044 596 68 53
е-пошта: cosme@me.gov.ua
адреса офісу: Україна, 01008, Київ, вул.
Грушевського 12/2, оф. 368
cosme.me.gov.ua

Назва програми

UopenEU

Опис

Представництвом Європейського Союзу в Україні
розпочато інформаційний проект UopenEU про новації і
можливості, що з’являться в українського бізнесу після
вступу в дію ГВЗВТ (глибокої і всеосяжної зони вільної
торгівлі).

Пріоритетні напрямки

На сторінках соціальних мереж Twitter та Facebook буде
надаватись актуальна інформація, яка допоможе в розвитку
власного бізнесу на єдиному європейському ринку:
- коментарі вітчизняних і міжнародних експертів,
урядовців, представників Європейського Союзу,
бізнесменів та активістів;
- історії успішних українських компаній, які вже торгують з
європейськими країнами;
- стартапи, розроблені і захищені за міжнародними
стандартами;
- нові правила конкуренції;
- доступ до державних закупівель в країнах-членах ЄС;
- вільні від конкуренції торговельні квоти.

Контакти

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/U-openEU-936118853148210

Назва програми
Опис

FORBIZ
Проект FORBIZ підтримує порядок денний реформ в України та її економічне відновлення, пропонуючи системний та розумний перехід до більш
сприятливого бізнес-середовища з особливою увагою до МСП. Проект має на меті спрямування політики у бік загального визнання МСП та важливої ролі,
яку вони відіграють в економічному відродженні, водночас намагаючись послабити регуляторний тиск та зменшити ризики для підприємств.
Пріоритетні напрямки 
Зменшення адміністративного тиску на МСП: Проект FORBIZ має на меті суттєве зменшення адміністративного тиску на МСП шляхом скасування
неактуальних регулювань, несприятливих для бізнесу, в пріоритетних галузях за підтримки уряду.

Чіткі правила гри для підприємців: Проект FORBIZ впроваджує розумні, прості та сприятливі для бізнесу регулювання у пріоритетних галузях та
сприяє безпечному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності українських МСП.

Єдиний інформаційний центр бізнес-регулювання: Проект FORBIZ впроваджує зручний веб-портал з регулювань для МСП, який містить сукупність
правових норм та положень, що стосуються ведення підприємницької діяльності в галузях сільського господарства, будівництва, енергетики, транспорту
та інфраструктури, міжнародної торгівлі та інформаційних технологій.

Якісна оцінка економічного впливу: Проект FORBIZ підтримує процес проведення оцінки раціонального економічного впливу для запобігання
затратних регуляторних помилок. Він має на меті зробити якісну оцінку економічного впливу невід'ємною частиною поліпшеної регуляторної політики.

Впровадження стратегій, орієнтованих на бізнес: Проект FORBIZ сприяє українському уряду та організаціям підтримки бізнесу у розробці стратегій
для розвитку МСП та планів дій.

Посилення голосу бізнес-спільноти: Підприємці мають виразити свою точку зору у формуванні свого майбутнього за допомогою діалогу! Діалог на
державному та регіональному рівнях відкриває шлях до конструктивного діалогу з МСП та участі бізнес-спільнот у формуванні сприятливого бізнессередовища в Україні.

Сприяння українським органам влади у підтримці МСП: Проект FORBIZ підтримує створення спеціального офісу / агентства з розвитку МСП в
Україні та забезпечує регіональні органи влади практичними порадами щодо підтримки МСП у регіонах та стимулювання економічного зростання в
країні.
Контакти

12 Sofiyivska Street, office 4 (2nd floor)
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel.: +380 44 332 20 08 | +380 44 332 20 09
E-mail: forbiz@gfa-group.de

WEB-сайт

http://forbiz.org.ua

Назва програми

EU4Business

Опис

Ініціатива "EU4Business" спрямована на поліпшення бізнес-клімату в країні. Програми ініціативи полегшують
отримання фінансування для малого і середнього бізнесу, забезпечують навчання та адресну підтримку підприємств,
очолюваних жінками, і тих, які працюють в сфері зеленої економіки. Малі та середні підприємства також отримують
технічну підтримку щодо узгодження зі стандартами ЄС, що дозволить їм збільшувати експорт та отримувати вигоду
від угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Пріоритетні напрямки

Розширення доступу до фінансування:
підтримка позик в національній валюті;
фінансування інвестицій, пов’язаних з експортом;
фінансування купівлі або оновлення обладнання;
мікрокредити для розвитку малого бізнесу.
Покращення бізнес-навичок:
Спеціалізовані консультаційні послуги та технічна підтримка для компаній з питань кадрових ресурсів, ІТ та
управління;
навчальні програми для покращення підприємницьких навичок;
спеціалізоване навчання та менторство для жінок-підприємниць.
Покращення доступу до нових ринків:
бізнес-консультування та навчання для експортоорієнтованих компаній;
допомога компаніям адаптуватися до європейських стандартів та норм та налагодити торгівлю з ЄС;
надання підтримки галузям сільськогосподарської та харчової промисловості для отримання доступу до ринків
ЄС.
Краще бізнес-середовище:
консультування щодо реформування політик;
pегулювання, орієнтоване на інтереси бізнесу;
підтримка політик для МСП;
діалог із спільнотою МСП.

Контакти

Тел.: +32 2 749 18 51
E-mail:secretariat@eu4business.eu
Адреса: De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgium/Бельгія
http://www.eu4business.eu/uk/ukraine

WEB-сайт

Назва
програми

Європейський інвестиційний
банк (ЄІБ)

Опис

ЄІБ забезпечує фінансування для безпечних
та стійких
інвестиційних проектів, які вносять вклад в
досягненні цілей
політики ЄС. Більшість діяльності (90%)
зосереджена в країнах ЄС, але також
підтримує зовнішній розвиток політики.
Подати заявку на кредит:
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukr
aine.htm
Пріоритетні - Інновації та навички;
напрямки
- Доступ до фінансових ресурсів для
малого бізнесу;
- Навколишнє середовище і клімат;
- Інфраструктура.
Контакти
Тел.: +380 443908018
E-mail: kiev@eib.org
WEB-сайт

http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/
ukraine.htm

Назва
програми

Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР)

Опис

ЄБРР інвестує в проекти, які сприяють
переходу до відкритої
ринкової економіки, а також розвитку
приватної та підприємницької
діяльності.
Пріоритетні - Ділове середовище
напрямки
- Доступність та транспорт
- Захист навколишнього середовища
- Енергетична ефективність
- Розвиток управлінського потенціалу
Контакти
Тел.: +44 207 338 6000
E-mail: visitrequest@ebrd.com

WEB-сайт

http://www.ebrd.com/ru/home.html

Успіхів!
Департамент міжнародної технічної допомоги та
міжнародного співробітництва ЛОДА

