Програма сприяння
територіальному співробітництву
країн Східного партнерства
ПРЕС - РЕЛІЗ
Житомир, 8 лютого 2016 року
Європейський Cоюз надає понад 3 млн. євро на зміцнення територіальної
співпраці прикордонних регіонів Білорусі та України
Сьогодні, 8 лютого, в Житомирі проходить інформаційний день, присвячений
Конкурсу
проектних
пропозицій за Програмою
територіальної
співпраці
«БілорусьУкраїна». Вона є частиною фінансованої Євросоюзом Програми територіального
співробітництва Східного партнерства (ЕаРТС).

Загальний бюджет програми «Білорусь-Україна» становить 3,3 млн. євро. Нею охоплено
Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області України, а також
Гомельську
та
Брестську
області
Білорусі.
В
рамках
програми
буде
профінансовано транскордонні проекти, що здійснюватимуться спільно представниками
обох країн і будуть спрямовані на підтримку середнього та малого бізнесу, підвищення
туристичної та інвестиційної привабливості регіону; нарощування людського капіталу,
захисту довкілля та обміну екологічною інформацією. Пріоритетами програми є також
енергозбереження, спільне використання відновлюваних джерел енергії та управління
відходами; профілактика захворювань і рання діагностика; соціальна інтеграція інвалідів;
збереження культурної та історичної спадщини, зміцнення співробітництва в галузі
культури і спорту. Участь у програмі «Білорусь-Україна» можуть брати представники
органів влади та самоврядування, громадські організації.

Бюджет проектів може становити від 60 до 250 тис. євро. Проектні пропозиції в рамках
програми Білорусь – Україна прийматимуть до
19 квітня 2016 року. Під час
інформаційного дня його учасникам буде надано всю необхідну для подачі заявки
практичну інформацію.

«Це перша фінансована Євросоюзом програма з транскордонного співробітництва для
країн Східного партнерства, в якій вони працюють між собою, без участі партнерів з ЄС.
Можуть самостійно визначати пріоритети і спільно вирішувати проблеми прикордонних
територій, сприяючи таким чином сталому економічному та соціальному розвитку на
місцевому рівні, - зазначив керівник експертної групи Програми сприяння EaPTC Олексій
Секарєв.
Для
багатьох
участь
у
програмі
буде
також цінним досвідом, який їм знадобиться у подальшому залученні міжнародного
фінансування для регіональних потреб».
«Уся проектна документація, операційна програма з виписаними в ній операційними
цілями були підготовлені спільно українською та білоруською сторонами, - підкреслив
керівник Адміністратора програми Ерк Ройлоффс. – Подібні транскордонні програми були
свого часу випробувані в Європейському Союзі та засвідчили свою ефективність. Тому ЄС
вирішив перенести цей досвід і на країни Східного партнерства».

Інформаційні дні організовано Програмою сприяння ЕаРТС в тісній взаємодії з
Адміністратором Програми - Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ
GmbH). В Україні вони проводяться в Чернігові, Житомирі, Києві, Рівному та
Луцьку. В Білорусі інформаційні дні відбулися у Бресті, Пінську та Гомелі.
Додаткова інформація: Прес-конференція проводиться в рамках Програми підтримки
EaPTC (EaPTC Support Programme), покликаної створити сприятливі умови для програм
територіального співробітництва Азербайджан - Грузія, Вірменія - Грузія, Білорусь Україна, Молдова - Україна з огляду на специфіку кожної з прикордонних територій.
Програма також орієнтована зміцнення потенціалу місцевих і регіональних державних
органів та організацій громадянського суспільства в процесі розробки і реалізації спільних
транскордонних проектів. Загальний внесок ЄС у EaPTC складає 12,5 млн. євро.
За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни Деревянкіної:tatiana.derevyanina@eaptc.eu
http://www.eaptc.eu
https://www.facebook.com/eaptc.eu
https://twitter.com/EaP_TC
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143

Програма виконується консорціумом під Програма фінансується
керівництвом Altair Asesores
Європейським Союзом
Вул. Тактакішвілі, буд. 7-9
Тбілісі 0162, Грузія
tel: +995 322 36 90 74
e-mail: office@eaptc.eu
зportal: www.eaptc.eu

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне
та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи,
рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для
створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті.
Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу
особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з
країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

