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Семінар у рамках проєкту Чесько-українського форуму 



Можливості субсидування в рамках цілей Європейського 

територіального співробітництва

(Завдання Європейської політики згуртованості н. 2 -

Європейське територіальне співробітництво)



Програми цілей європейського територіального співробітництва

A - транскордонне співробітництво = 60 програм B - транснаціональне співробітництво = 15 програм

+ 16 програм у рамках Європейського сусідства

(European Neighbourhood Instrument - ENI)

C – міжнародна співпраця = 4 програми

28 держав -членів ЄС + Норвегія та Швейцарія + партнери з інших 

країн за власний кошт



Європейське територіальне співробітництво за новим планом 

в період 2021-2027 років

• Європейська Комісія усвідомлює надзвичайно важливе значення Європейського територіального співробітництва 

для процесу інтеграції. Співпраця між прикордонними регіонами та скасування кордонів є потужним інструментом 

підвищення конкурентоспроможності в Європі.

• Тому європейське територіальне співробітництво є сферою, на якій ЄС продовжує зосереджуватися.

• Установи, готові до впровадження програм Європейського територіального співробітництва, матимуть у 

програмному періоді 2021-2027 рр. значну конкурентну перевагу у доступі до європейських ресурсів (скорочення 

європейського фінансування національних проектів).

• Європейське територіальне співробітництво у період програмування 2021-2027 рр .:

- одна з двох цілей політики згуртування

- все ще великі фінансові асигнування

• Результати реалізованих проєктів Європейським територіальним співробітництвом позитивно оцінені, асигнування 

ефективно використовуються.

Регламент Європейської Комісії:

• 29 травня 2018 року ЄК опублікувала проекти нормативних актів на програмний період 2021-2027 років.

• Це набір кількох нормативних актів, які також охоплюють ціль європейського територіального співробітництва:

• Положення доступні за адресою: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_cs

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_cs


Нові тематичні завдання

5 нових цілей політики (тематична концентрація):

1. Розумніша Європа - дослідження та інновації, посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. 

2. Зелена, низьковуглецева Європа - енергоефективність, відновлювана енергія, адаптація до зміни клімату та запобігання 

ризикам, управління водними ресурсами, біорізноманіття

3. Об’єднана Європа - цифрове з'єднання, розвиток мереж TEN-T, розвиток національної, регіональної, місцевої та 

транскордонної мобільності

4. Більш соціальна Європа - розвиток соціальних інновацій та інфраструктури, розвиток інфраструктури освіти, посилення 

соціально -економічної інтеграції, забезпечення рівного доступу до охорони здоров’я

5. Європа ближче до громадян - сприяння інтегрованому соціальному, економічному та екологічному розвитку, культурній 

спадщині та безпеці у містах та сільській місцевості

Специфічна мета "Краще управління Interreg":

• зміцнення спроможності державних адміністрацій, особливо тих, на кого покладено управління певною територією

• сприяння юридичному, адміністративному співробітництву та співробітництву між громадянами та владою, зокрема для 

подолання правових та інших бар’єрів у прикордонних районах



Європейське територіальне співробітництво у програмному періоді 2021-2027 рр. 

- фінансування

Загалом на наступний програмний період 2021-2027 років на програми Інтеррегу виділено 7 950 000 000 євро.

Розподіл

• загалом 5 713 000 000 євро для морського та сухопутного транскордонного співробітництва

• загалом 1 466 000 000 євро на транснаціональне співробітництво

• загалом 271 000 000 євро на співпрацю між найвіддаленішими регіонами

• загалом 500 000 000 євро для міжрегіонального співробітництва

Ставка співфінансування програм Interreg не буде перевищувати 80%.

Ставка співфінансування для найбільш віддалених регіонів не перевищуватиме 85%.

Вищі ставки співфінансування можуть бути використані для програм зовнішнього транскордонного співробітництва в 

рамках Європейського територіального співробітництва (Interreg).



Транскордонне співробітництво



Програма Угорщина - Словаччина - Румунія – Україна

Програма на період 2004-2006 - Interreg III -A Угорщина - Словаччина - Україна

Програма на період 2007-2013 - www.huskroua-cbc.net

Програма на період 2014-2020 - https://huskroua-cbc.eu

Програма на період 2021-2027 - HUSKROUA 2021-2027

Програма Польща - Білорусь – Україна

Програма на період 2004-2006 - Interreg III -A Польща - Білорусь - Україна

Програма на період 2007-2013 - www.pl-by-ua.eu/ua

Програма на період 2014-2020 - www.pbu2020.eu/ua

Програма на період 2021-2027 - pbu2021-2027

Програма Румунія - Україна ( - Республіка Молдова)

Програма на період 2007-2013 - www.ro-ua-md.net/uk

Програма на період 2014-2020 - www.ro-ua.net/ua (RO - UA Programme)

Програма на період 2021-2027 - ro-ua2021-2027 (RO - UA Programme)

Чорноморська програма (не Закарпатська область)

Програма на період 2007-2013 - www.blacksea-cbc.net

Програма на період 2014-2020 - www.blacksea-cbc.net

Програма на період 2021-2027 - Black Sea Programme 2021-2027

Додаткова інформація - Cross Border Cooperation

Транскордонне співробітництво України в рамках Європейського інструменту 

сусідства(Європейський інструмент сусідства - ENI) - з 2004 по 2027 рік

http://www.huskroua-cbc.net/
https://huskroua-cbc.eu/
https://sites.google.com/cesci-net.eu/huskroua2021-2027
http://www.pl-by-ua.eu/ua
http://www.pbu2020.eu/ua
https://www.pbu2020.eu/ua/news2021-2027
http://www.ro-ua-md.net/uk
http://www.ro-ua.net/ua
https://www.ro-ua.net/ua/2021-2027-ua.html
http://www.blacksea-cbc.net/
http://www.blacksea-cbc.net/
https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/initiation-of-the-strategic-environmental-assessment-screening-procedure-for-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_en


Заключна конференція з програми HU-SK-RO-UA 2007-2013

21 березня 2019 р. у Нижньому Солотвині, на Україні, відбулася заключна конференція з програми Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна на програмний період 2007-2013 років, у якій взяли участь понад 170 представників організацій, 

національних та регіональних органів влади та інших зацікавлених сторін у програму. Тут були представлені результати 

багатьох успішно реалізованих проектів.



Транскордонна зелена транспортна мережа

Створення транскордонної мережі зарядних станцій для електромобілів у всіх країнах -учасницях (встановлення всього 19 

сучасних зарядних станцій) - України (Ужгород, Мукачево тощо), Словаччини, Угорщини та Румунії, вирішення питання 

зарядки електромобілів за допомогою смартфона (додаток доступний на всіх мовах країн-учасниць), доступ до всіх 

доступних станцій, освітні та інформаційні заходи щодо електромобільності тощо. Заряджання безкоштовне протягом 

обмеженого періоду часу. Історія проекту - Ihor Popodyuk - Tesim ENI CBC (tesim-enicbc.eu)

https://tesim-enicbc.eu/voices/ihor-popodyuk/


Карпатський фестиваль

15 та 16 вересня 2017 р. у замку Паланок у Мукачеві відбувся масштабний рекламний захід Карпатського 

фестивалю (Карпати фест) - велика рекламна програма. Ідея фестивалю полягала у підтримці культурної спадщини 

транскордонних регіонів. Метою було зібрати артистів музики, танцю та театру, народних майстрів та майстрів з 

Польщі, Білорусії та України. Учасники також дізналися про найкращі практики програми Польща-Білорусь-Україна у 

період 2007-2013 років та про нові можливості в рамках поточної програми.

Серед запрошених гостей були представники Міністерства економічного розвитку Польщі, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, делегації Європейського Союзу в Україні, представники регіональних 

органів влади з країн програмної зони тощо.

Під час тематичних панелей учасники фестивалю з Польщі, Білорусі та України мали можливість обговорити спільну 

культурно -історичну спадщину та шанси на їх розвиток та популяризацію. Для зареєстрованих учасників був 

забезпечений транспорт, проживання, харчування та доступ до всіх заходів та подій Карпатського фестивалю.



Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я

Проект "Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я" загальним бюджетом 4,2 млн євро та європейським 

грантом 3,7 млн євро має на меті модернізацію кількох лікарень на румунсько-українському кордоні. В Україні це, 

зокрема, модернізація хірургічної частини лікарні басейну річки Дунай в Ізмаїлі та модернізація педіатричної частини 

Муніципальної лікарні в Ізмаїлі. Провідним партнером проекту є Рада округу Тулча в Румунії, а також лікарня басейну 

Дунаю в Одесі та мерія Ізмаїла також беруть участь у проекті. Крім того, концепція телемедицини буде впроваджена у 

всіх лікарнях, які беруть участь у проекті.

Чиста річка
В рамках цього проекту буде покращено якість води та модернізовано 

каналізаціюу містах Тулча та Ізмаїл (ті ж місця реалізації, що і в 

попередньому проекті).



TESIM ENI CBC - Європейський інструмент сусідства про 

Транскордонне співробітництво    

ENI CBC - European Neighbourhood Instrument Cross Border Cooperation

Більше інформації про транскордонні програми з партнерами, зокрема, з України (транскордонні 

програми, новини, інтерв’ю, історії, події тощо) доступні на веб -порталі

Working together to improve people’s life across the external European borders - Tesim ENI CBC (tesim-enicbc.eu)

https://tesim-enicbc.eu/


Прикладові проєкти у транскордонному співробітництві Чехія - Польща

• Чеська Республіка не межує з Україною, тому неможливо реалізувати спільні транскордонні проекти в рамках 

інструменту ENI

• Однак можна надати знання + досвід та представити надихаючі проекти в рамках транскордонного співробітництва між 

Чехією та Польщею

Період 2007-2013 рр.: Було підтримано 100 великих проектів та 320 мікропроектів за участю організацій із Регіону 

Градець -Кралове з загальною європейською субсидією 2,4 млрд чеських крон !!!

Резюмування проектів та мікропроектів за програмний період 2007-2013 рр .:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 v Královéhradeckém kraji

Період 2014-2020 рр.: На даний момент було підтримано 75 великих проектів та 200 мікропроектів за участю 

організацій із Регіону Градець -Кралове з загальною європейською субсидією, що перевищує 2,1 млрд чеських 

крон !!!

Поточна рекапітуляція проєктів та мікропроєктів на програмний період 2014-2020 років:

Interreg V-A Česká republika - Polsko v Královéhradeckém kraji

Інша цікава інформація була представлена на щорічній події програми Interreg V-A Чеська Республіка - Польща у 

Градеці Кралове (участь у заході взяла делегація із Закарпатської області) - tyt.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-spoluprace-CR-PL/2007-2013/cz_pl_publikace.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/2014-2020/interreg_v_a_cr_pr.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/2014-2020/vyrocni-akce-programu--20--21-9-2018--hradec-kralove-117756/


Транснаціональне співробітництво



У період 2007-2013 рр. партнери з 4 регіонів України (Закарпатська область, Чернівецька область, Івано-Франківська 

область, Одеська область) змогли взяти участь у транснаціональній програмі Південно-Східна Європа.

2007-2013

South East 

Europe 

Programme 

2007-2013

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/south-east-europe-programme-2007-2013


Програма транснаціонального співробітництва 

Interreg Danube 2014-2020 роки

www.interreg-danube.eu
Україна:
• Закарпатська область
• Чернівецька область
• Івано-Франківська 

область
• Одеська область

• Участь принаймні 3 держав із території, що підтримується (наприклад, Чехія, Словаччина, Україна - визначені території).

• Подається одна спільна заявка.

• Також можуть подавати заявки і приватні організації (за винятком головного партнера).

• Ставка співфінансування ЄФРР - 85%.

• Принцип фінансування – рефінансування, тобто відшкодування витрат (шестимісячний цикл).

• Тривалість проекту: 36 місяців.

http://www.interreg-danube.eu/


Фінансування програми (євро)



1. конкурс - Україна ще не була готова до подачі.

2. конкурс - 7 партнерів по проекту з України отримали європейську субсидію у розмірі 850 000 євро (із загальних асигнувань 

2 326 596 євро, призначених для України у другому конкурсі, використано лише близько третини асигнувань !!!), ще 15 

партнерів-учасників не подали заявки на субсидію:

ConnectGREEN
Restoring and managing ecological 

corridors in mountains as the green 

infrastructure in the Danube basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological 

corridors

WWF DCP Romania

UA partner: Ministry of Ecology and Natural Resource of 

Ukraine - Associated partner

DANTE
Improving Administrative 

Procedures and Processes for 

Danube IWT

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Pro Danube International

UA partner: State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority-

Associated partner

Danube Energy+
Boost potential of Young 

Innovators to pioneer change in 

energy efficiency inside Danube 

Macro-region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

InnoEnergy GmbH

UA partner: European Initiatives Center - ENI partner

Danube S3 Cluster
Transnational Cluster Cooperation 

active on Agro – food, based on 

Smart Specialization Approach in 

Danube region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

South Muntenia Regional Development Agency

UA partner 1: Institute of Market Problems and 

Economic-Ecological Researches of National Academy 

of Science of Ukraine - ENI partner

UA partner 2: National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” - Associated partner

DanubeChance2.0
Embracing failure to facilitate 

second-chance entrepreneurship in 

the Danube region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of 

the Industry

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - ENI partner

DANUBEparksCONNECTED
Bridging the Danube Protected 

Areas towards a Danube Habitat 

Corridor

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological 

corridors

Donau-Auen National Park

UA partner: European Wilderness Society Ukraine -

Associated partner

DAPhNE
Danube Ports Network Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Pro Danube International

UA partner: State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority -

Associated partner

DBS Gateway Region
Regional and Transport 

Development in the Danube-Black 

Sea Region towards a 

Transnational Multiport Gateway 

Region

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Regional Government of Lower Austria

UA partner: Izmail Branch of state enterprise "Ukrainian 

Sea Ports Authority" - Associated partner

Finance4SocialChange
Leveraging Finance 4 positive 

Social Change

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of 

the Industry

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - ENI partner

JOINTISZA
Strengthening cooperation 

between river basin management 

planning and flood risk prevention 

to enhance the status of waters of 

the Tisza River Basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk 

prevention

General Directorate of Water Management

UA partner 1: State Agency of Water Resources of Ukraine 

- Associated partner

UA partner 2: Tisza River Basin Water Resources 

Directorate - Associated partner

KnowING IPR
Fostering Innovation in the Danube 

Region through Knowledge 

Engineering and IPR Management

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

Faculty of Information studies in Novo město

UA partner: Agency of the Regional Development and 

Cross-Border Cooperation “Transcarpathia” - ENI 

partner

Learning by Doing
Targeted capacity building of VET 

partnerships in the Danube Region 

for the effective modernisation of 

VET systems

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Budapest Chamber of Commerce and Industry

UA partner: Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian 

Institute - Associated partner

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-energy
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing


LENA
Local Economy and Nature 

Conservation in the Danube Region

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster sustainable use of natural and 

cultural heritage and resources

WWF Danube-Carpathian Programme Bulgaria

UA partner: Centre for Regional Studies, a non-governmental

& non-profit organisation - Associated partner

Made in Danube
Transnational Cooperation to 

transform knowledge into marketable 

products and services for the 

Danubian sustainable society of 

tomorrow

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - Associated partner

RARE
Changing Discourses, Changing 

Practices: The Roma as Human 

Resource

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Hungarian Charity Service of the Order of Malta

UA partner: Malteser Charity Organization in Beregovo Region 

- Associated partner

SIMONA
Sediment-quality Information, 

Monitoring and Assessment System 

to support transnational cooperation 

for joint Danube Basin water 

management

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk 

prevention

Geological Survey of Slovenia

UA partner 1: State Enterprise "Ukrainian Geological

Company" - ENI partner

UA partner 2: Ukrainian Hydrometeorological Institute -

Associated partner

TRANSGREEN
Integrated Transport and Green 

Infrastructure Planning in the 

Danube-Carpathian Region for the 

Benefit of People and Nature

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly and 

safe transport systems and balanced 

accessibility of urban and rural areas

WWF International Danube-Carpathian Programme

UA partner 1: Transcarpathian Regional State Administration -

Department of Ecology and Natural Resources - Associated 

partner

UA partner 2: Ministry of Ecology and Natural Resources of 

Ukraine - Associated partner

URBforDAN
Management and Utilization of 

Urban Forests as Natural Heritage in 

Danube Cities

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster sustainable use of natural and 

cultural heritage and resources

City of Ljubljana                                                                                               

UA partner: City of Ivano-Frankivsk - ENI partner

3. конкурс (заключний) - було оголошено на початку 2019 року (дедлайн 8 березня 2019 року), знову ж таки партнери з 

визначених областей України змогли взяти повну участь (за рахунок коштів ЄІС - Україні загалом залишилося 3,65 млн 

євро).

Загалом було схвалено 35 проєктів (60 млн євро), а реалізація більшості проєктів розпочалась у липні 2020 року.

Більше інформації про оцінку планів проєктів у 3 -му конкурсі - tyt і про результати - tyt.

Перелік підтримуваних проєктів за участю українських партнерів (загалом 10 проектів, залучено 17 українських 

партнерів, з яких 8 українських партнерів не подали заявки на грант):

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rare
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/3751
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5327


Project 

Acronym

Project title Priority Specific objective Lead partner / UA partner

AGORA Advanced coGeneration Options for Reintegrating 

local Assets

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Cluj-Napoca Municipality / State Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & regional problems of the Environmental

Safety and Resource Conservation (Associated partner)

Danube

Hazard m3c

Tackling hazardous substances pollution in the 

Danube River Basin by Measuring, Modelling-based 

Management and Capacity building

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk prevention

TU Wien / Ukrainian Hydrometeorological Institute State Service on Emergencies and National Academy of Sciences

(Associated partner)

DIONYSUS Integrating Danube Region into Smart & Sustainable

Multi-modal & Intermodal Transport Chains

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly and 

safe transport systems and balanced

accessibility of urban and rural areas

Pro Danube Romania - Association for the promotion of transports on the Danube / Odessa National Maritime University 

(ENI-UA partner), State enterprise “Ukrainian sea ports authority” ((ENI-UA partner) 

DREAM ROAD Danube REgion for improved Access and 

eMpowerment of ROmA Development

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Research and Educational Centre Mansion Rakican / NGO Youth Space ((ENI-UA partner)

eDigiStars Building of digital entrepreneurial capacities of the

elderly through the innovative training system

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

Innoskart Business Development Nonprofit Ltd. / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

(ENI-UA partner), Ivano-Frankivsk region Employment Centre (Associated partner)

Fem4Forest Forests in Women’s Hands Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

Slovenian forestry institute / Agency for sustainable development of the Carpathian region “FORZA” ((ENI-UA partner) 

MELIA 

Observatory

Media Literacy Observatory for Active Citizenship

and Sustainable Democracy

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

School of Advanced Social Studies / Executive Committee of Uzhgorod City Council (ENI-UA partner)

SaveGREEN Safeguarding the functionality of transnationally 

important ecological corridors in the Danube basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological corridors

WWF Central and Eastern Europe / M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE

(Assoc. partner), Department of Ecology and Nature Resources of Zakarpattia Oblast Administration (Assoc. partner)

TalentMagnet Improved Institutional Capacities and New Multilevel 

Governance for Talent Attraction and Retention in 

the Danube Region

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Scientific Research Centre Bistra Ptuj / КУ Агенція розвитку Ужгорода (ENI-UA partner), Executive Committee of

Uzhgorod City Council (Associated partner)

Tid(y)Up F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-

Danube integrated action plan to eliminate plastic

pollution of rivers

Environment and culture

responsible Danube region

Strengthen transnational water

management and flood risk prevention

Filmjungle.eu Society / For the nature- and environmental protection – PAPILIO (ENI-UA partner), Agency of Regional 

Development Cross Border Cooperation “Transcarpathia” of Zakarpatska Oblast Council (ENI-UA partner), State

Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & regional problems of the Environmental Safety and Resource

Conservation (Associated partner), Public Organisation Ekosphera (Associated partner)

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edigistars
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up


Резюме:

На жаль, Україні не вдалося створити систему контролю до липня 2020 року (вона не була визнана аудитом) як , 

наслідок:

• проєкти, затверджені за 2 -м конкурсом із залученням українських партнерів, вирішувалися індивідуально (позика 

грошей, переказ іншим партнерам, вихід із проектів)

• Українських партнерів, залучених до проєктів за 3 -м конкурсом, перевели як "асоційованих партнерів", тобто 

партнерів без фінансової участі

Контактна особа в Україні

Надзвичайна поточна можливість для України та Молдови !!!

ENI call for proposals (interreg-danube.eu)

National coordination and contact points (interreg-danube.eu)

https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/eni-call-for-proposals-2022
https://www.interreg-danube.eu/contacts/national-coordination-and-contact-points#ukraine


Програма транснаціонального співробітництва 

Danube Region Programme 2021-2027 роки

Future programme (interreg-danube.eu)

• продовжиться на тій же території у програмному періоді 2021-2027 років

• більшість правил та умов програми залишаються незмінними

• продовження макрорегіональної стратегії Дунаю

• засідання робочої групи "Цільова група" - обрано 4 пріоритети (позначені зеленим кольором) на основі проведених 

семінарів та анкетних опитувань з метою визначення тематичної спрямованості програми, аналізу території тощо

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Веб -посилання

• База даних планованих проєктів - http://interreg-danube.eu/calls/project-ideas

• Національні сторінки Чехії - DotaceEU - Interreg DANUBE (2021-2027)

http://interreg-danube.eu/calls/project-ideas
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-danube-(2021-2027)
https://twitter.com/Interreg_Danube
https://www.facebook.com/Danube-Transnational-Programme-1463628217267923/


Програма транснаціонального співробітництва

INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020
www.interreg-central.eu

• Пріоритетна вісь 1 - Співпраця у сфері інновацій з метою підвищення конкурентоспроможності Центральної Європи
• Пріоритетна вісь 2 - Співпраця з низьковуглецевими стратегіями в Центральній Європі
• Пріоритетна вісь 3 - Співпраця з природними та культурними ресурсами для сталого зростання в Центральній Європі
• Пріоритетна вісь 4 - Співпраця у сфері транспорту з метою забезпечення кращих зв'язків у Центральній Європі

Подібні правила до транснаціональної програми Interreg Danube.

Українські партнери могли бути так званим асоційованим партнером у період програмування 2014-2020 років, тобто 
щоб їх витрати на відрядження (до суми співфінансування) були покриті, це можна було зробити через фінансовий 
рахунок партнера по проєкту з країни ЄС, до бюджету якого йдуть фінансові надходження і з яким вони будуть так 
звані асоційовані.

2007-2013 - Україна (визначені області) 2014-2020, 2021-2027 - заміна Interreg Danube

http://www.interreg-central.eu/


Програма транснаціонального співробітництва

INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027
Nové financování - Interreg (interreg-central.eu)

1. конкурс INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 розпочнеться 15 листопада 2021 року, 

дивитися https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html


Інноваційна система громадського освітлення, в рамках цього проекту місто Сушице запровадило пілотне інтелектуальне 

розумне освітлення у місті (вуличне освітлення, освітлення пам’ятників) - більше tyt або tyt або tyt.

Надихаючі проекти в транснаціональній програмі Interreg Central Europe,  

також можна використовувати в транснаціональній програмі Interreg Danube

RuMobil (Rural Mobility) - сільська мобільність

▪ Покращення транспортної доступності сільських регіонів для населення старшого віку. У Південній Чехії в мікрорегіоні

Капліце було введено нову автобусну лінію для з’єднання сіл із центральним маршрутом Чеські Будейовіце - Прага, а

також із залізничним коридором Прага - Лінц (зручність використання також у туризмі - доступ до туристичних визначних

пам'яток) .

▪ Було придбано автобус малої місткості, побудовано нову автобусну зупинку, синхронізовано розклад руху автобусів та

поїздів тощо. Інші партнери також здійснювали пілотну інвестиційну діяльність- польський партнер впровадив GPS до

регіональних поїздів, італійський- автобусів на виклик (за допомогою водіїв - волонтерів) тощо.

▪ Усі партнери створили спільну стратегію, транспортний план території (динамічна транспортна модель), все можна

передати та використовувати в інших селах та містах Центральної Європи, партнери брали участь у стажуванні,

впроваджували маркетинг діяльність тощо. Більше tyt або tyt або tyt або tyt або tyt або tyt.

Динамічне світло

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynamic-Light.html
http://energieefektivne.porsennaops.cz/data/files/PORSENNA%2C Dynamic Light%2C OPVK.pdf
http://www.porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/mezinarodni-spoluprace/projekt-dynamic-light
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/rumobil.html
http://www.jikord.cz/web-data/JIKORD/rozvojove-projekty/mezinarodni/rumobil/prezentace-11-4-2018-ceske-budejovice.pdf
http://www.jikord.cz/uredni-deska/rumobil/
http://www.medricske-listy.cz/zpravy/246-rumobil-zafungoval-dotovanymi-vikendovymi-spoji-uz-jelo-30-tisic-cestujicich
https://zdopravy.cz/rumobil-ma-zabranit-vylidnovani-jihocesi-zavedli-pilotni-linku-do-slepicich-hor-11430/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/19545-jihocesky-koordinator-dopravy-zlevnuje-a-zkvalitnuje-verejnou-dopravu.html


Міжрегіональне співробітництво



Урбакт III
www.urbact.eu

• Програма URBACT III відкрила для всіх міст можливість підвищити якість стратегічного управління, заохочуючи обмін 

досвідом між європейськими міст, а також застосування та поширення знань у всіх сферах, що стосуються сталого 

розвитку міст. До певної  міри також підтримуються інвестиційні видатки.

• У програмі представники міст (та інші партнери) з України могли брати участь як спостерігачі - вони могли брати участь у

всіх заходах, але без фінансових субсидій.

• До програми також долучилися румунські міста поблизу Закарпатської обл., такі як Сату-Маре zde, Бая-Маре - zde та ін.

Приклад впроваджених проєктів - zde.

Нова програма Урбакт IV (2021-2027) - URBACT IV 

http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.eu/satu-mare
http://www.urbact.eu/baia-mare-0
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/ccd_prezentace_hradec_kralove_25_4_2017.pdf
https://urbact.eu/tags/urbact-iv


Програма послуг Interact з поширення знань, досвіду та інших результатів із програм транскордонного,

транснаціонального та міжрегіонального співробітництва.

• Організація багатьох семінарів, створення публікацій, відео та інших заходів для різних цільових груп.

• Подібні заходи також можуть проходити в Україні.

Нова програма Interact (2021-2027) - DotaceEU - Program INTERACT (2021-2027), Interact 2021-2027

Програма Interreg Europe - програма вже завершена для цього програмного періоду, українські партнери змогли взяти 

участь у ній за власний кошт.

Новий період Interreg Europe (2021-2027) - DotaceEU - INTERREG EUROPE (2021-2027)

Програма ESPON 2020 - аналізи, порівняння тощо, придатні також для українських партнерів, окремі проєкти - tyt.

Новий період ESPON (2021-2027) - DotaceEU - Program ESPON (2021-2027)

https://www.interact-eu.net/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-interact-(2021-2027)
https://www.interact-eu.net/#o=start-up-2021-2027
https://www.interregeurope.eu/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-europe-(2021-2027)
https://www.espon.eu/
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/Program-Espon-Vybrane.pdf
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-espon-(2021-2027)


Програма розвитку сільських територій 

(конкретна програма, що фінансується за рахунок 

структурних фондів ЄС)



Програма розвитку села

Операція 19.3.1 - Підготовка та реалізація заходів співпраці МГВ - проектні заявки ще можна подавати

• Заявник / одержувач гранту - Місцева група дій (LAG), чия Стратегія місцевого розвитку, очолювана громадою (SCLLD), була затверджена для 

підтримки з боку Програми розвитку сільських територій.

• Тип субсидії: пряма безповоротна субсидія (внесок ЄС - 64% державних ресурсів, внесок Чехії - 36% державних ресурсів).

• Допомога надається максимум до 90% з витрат.

• МАСКА може вибрати ставку субсидії від 50% до 90% (у межах одного проєкту можна вибрати лише одну загальну ставку субсидії).

• Мінімальна сума витрат, з яких визначається субсидія, - 50 тисяч крон/проєкт (не поширюється на попередню технічну підтримку).

• Максимальна сума витрат, з яких визначається субсидія, - 5 млн. Крон/проєкт.

Приклад реалізованого проєкту - Підтримка розвитку сіл в Україні програмою LEADER 

• Заявник - MAS SERVISO (дотація – 453 960 крон)

• Основна мета транснаціонального проекту - започаткування більш глибокої та інтенсивної співпраці, результатом якої стане розширення та 

поява нових спільних цілей

• Результати тут: publikace

Спільна аграрна політика на період 2021-2027 років - tyt.

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1931
http://www.serviso.cz/serviso/katalog.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/


Громадські програми



Еразмус+
erasmusplus.org.ua

Національне бюро України:

office@erasmusplus.org.ua

Еразмус+ - програма ЄС для освіти, навчання, молоді та спорту.

Країни - учасниці

Країни програми: країни - члени ЄС - 27, держави - члени Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн),

Туреччина, Північна Македонія

Країни - партнери (сусідні з ЄС): Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та інші країни - партнери.

Україна може бути партнером, а не заявником. Якщо українські партнери зацікавлені у участі у проектах, вони знайдуть 

партнерів із країн програми, вони не можуть подати заявку самостійно.

http://www.erasmusplus.org.ua/
mailto:office@erasmusplus.org.ua


Еразмус+ та Європейський корпус - пріоритети 2021-2027 років

Інклюзія та різноманітність

• Залучення більш широкого кола організацій та учасників

• Підтримка учасників з обмеженими можливостями

Стійкість та зміна клімату

• Стійке управління проєктами

• Екологічно чисті поїздки

• Підвищення обізнаності про екологічно відповілальну поведінку

Цифрова трансформація

• Використання потенціалу цифрових технологій у навчанні

• Розвиток цифрових навичок усіх цільових груп

Громадянська активність

• Розвиток соціальних та міжкультурних компетентностей, критичного мислення та медіаграмотності

• Сприяння активній громадянській позиції

Сектори Еразмус+

• Шкільна освіта

• Професійна освіта та навчання

• Вища освіта

• Освіта дорослих

• Молодь

Структура програми Еразмус+

• Мобільні проєкти

• Партнерство для співробітництва (мале партнерство, кооперативне партнерство)



Кошти у програмному періоді 2014-2027 рр. - 14,7 млрд євро, за програмний 

період 2021-2027 рр. сума збільшується до 28,4 млрд євро !!!

• Проєкт за участю партнера з України - у ньому беруть участь партнери щонайменше з 2 країн ЄС

• Координатор (заявник) - індивідуально визначає розмір субсидій для інших партнерів проєкту (партнери не отримують 

субсидії безпосередньо)

• Оголошення про перші конкурси - березень 2022 р. (Інформація про конкурси стане доступною у листопаді 2021 р.)



Активність студентів

Наприклад, якщо український університет має певні зв’язки з чеським університетом, вони можуть направити студента до 

цього чеського університету, при цьому витрати покриватимуться чеським університетом за програмою Еразмус+.

Потенційні університети -партнери у Градец -Кралове: Університет Градец -Кралове, Медико -фармацевтичний факультет, 

Карлів університет, Факультет військової медицини, Університет оборони:

Приклад привабливого додаткового виклику (після Covid-19), який охопив дві сфери:

• партнерство для готовності до цифрової освіти

• партнерство для творчості

Заявки подавалися до 29 жовтня 2020 року !!! Бюджет одного проєкту міг досягати 300 000 євро !!!

Більше інформації tyt.

https://www.dzs.cz/clanek/covid-19-specialni-vyzva-k-podavani-projektu-erasmus


Європейський корпус солідарності 2021-2027

Програма ЄС, яка стала послідовником Європейської добровільної організації Еразмус+ 

• Оцифрування

• Стабільність

• Інклюзія та різноманітність

• Участь

• Профілактика та зміцнення здоров'я

Структура програми

• волонтерські проєкти    

• проєкти солідарності 



Пошук партнерів

• участь у контактних семінарах

• активність на eTwinning: www.etwinning.net

• www.schooleducationgateway.eu

• www.epale.cz

• www.salto-youth.net

Посилання на проєкти з участю українських партнерів - tyt

http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.epale.cz/
http://www.salto-youth.net/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en#search/project/keyword=&activityYears[0]=2021&activityYears[1]=2020&countries[0]=UA&matchAllCountries=false


Горизонт 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

www.h2020.cz

www.h2020.com.ua

▪ «Горизонт 2020» був найбільшою програмою ЄС у галузі досліджень та інновацій, майже 80 мільярдів євро були 

доступні на період 7 років (2014-2020 роки), без урахування приватних інвестицій. Він зосередився на проривах та 

відкриттях у тому сенсі, що приніс на ринок чудові ідеї з лабораторій.

▪ Україна є так званою асоційованою країною - вона може брати участь у програмі «Горизонт» на тих же умовах, що і 

країни -члени ЄС, тобто українські суб’єкти можуть брати участь у проектах Н2020 у будь -якій ролі - партнер та 

координатор консорціуму (міжнародний консорціум - щонайменше 3 учасники, які мають власну юридичну особу з 3 

країн -членів ЄС або країн, що асоціюються з Horizon) - принаймні одна держава є членом ЄС. Однак у разі участі в 

ролі заявника настійно рекомендується, щоб це була організація, яка має досвід з цією роллю.

Веб -посилання про приєднання України до програми «Горизонт»:

Ukrajina se připojila k Horizontu 2020

Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU in science and research

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.com.ua/
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/ukrajina-se-pripojila-k-horizontu-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm


Struktura

• бюджет збільшено до 95,5 млрд євро !!!

• дуже широкий спектр використання - брошура Horizon Europe.pdf + програма Євратом

• прийнятні витрати - відповідно до виду діяльності

• 13 вересня Україна стала асоційованою країною програми Horizon Europe 2021-2027

• конкурс пропозицій уже розпочався

Горизонт Європа 2021-2027
www.horizon-eu.eu

www.horizontevropa.cz

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/416/brozura Horizont Evropa.pdf
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/euratom/informace
http://www.horizon-eu.eu/
http://www.horizontevropa.cz/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Приклад проєкту за участю України - соціальний виклик 3 - ЕНЕРГЕТИКА http://www.train-to-nzeb.com

http://www.train-to-nzeb.com/


Творча Європа
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.kreativnievropa.cz

https://creativeeurope.in.ua

Творча Європа - це програма ЄС для підтримки культурних та творчих індустрій, кіно. Мета творчої програмиЄвропа 

має створити послідовну основу для фінансування проектів у галузі виконавчого та образотворчого мистецтва, 

видавничої справи та літератури, кіно, телебачення, музики, міждисциплінарного мистецтва, культурної спадщини та 

відеоігор, максимізуючи взаємодію між різними секторами та підвищуючи ефективність підтримки. Програма також 

підтримує стажування.

Творча Європа 2021-2027

Збільшення загального бюджету на 65% (25 млрд євро) !!!

Tри частини:

Культура 

• підтримка міжнародних проектів у сфері культурних та творчих індустрій, крім проектів аудіовізуальної співпраці 

• європейська співпраця у сфері інновацій чи створення, залучення принаймні 3 організацій із 3 країнами за 

категоріями, включаючи Україну, три категорії (3 країни, макс. 200000 євро / 5 країн, макс. 1 млн євро / 10 країн, 

макс. 2 млн євро) 

• підтримка мереж і платформ 

• підтримка європейських літературних перекладів 

• i-Portunus - підтримка короткострокової мобільності

ЗМІ

• підтримка європейського кінематографа та аудіовізуальної індустрії (кіно, телебачення, нові медіа та відеоігри та 

пропонує фінансування, навчання та створення мереж для професіоналів у сфері аудіовізуалу).

Міжпредметна частина

• пілотні проекти

• Європейські лабораторії

• ЗМІ новини

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.kreativnievropa.cz/
https://creativeeurope.in.ua/


Веб -посилання про приєднання України до програми «Творча Європа»

Ukraine joins the Creative Europe programme

Creative Europe - Welcome to Creative Europe, Ukraine! 

Приклади співпраці між організаціями Чехії та України

EMERGENCE From shared experience to new creativity: Living /Heritage/Reframing Memory

Areas of Inspiration

Наприклад, Київський міжнародний кінофестиваль MOLODIST користується підтримкою програми KE MEDIA.

На рубежі 2021-2022 років буде оголошено друге коло конкурсу у всіх сферах, крім мереж та платформ.

• Офіс «Творча Європа» в Чехії нещодавно організував захід для встановлення партнерських відносин з 

українськими структурами, контакт -Пані Магдалена Мюллерова, tel. +420 224 809 118, e-mail 

magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_tmT6oPUAhVrJpoKHeN2BisQFghBMAM&url=http://www.creativeeuropeuk.eu/news/ukraine-joins-creative-europe-programme&usg=AFQjCNH5MEUgl5G_L__UZvWHC_eAtOfH8A
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_tmT6oPUAhVrJpoKHeN2BisQFghTMAU&url=https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/photos/a.607489815956197.1073741828.603554766349702/960780360627139/?type%3D3&usg=AFQjCNGrPVMhF3Oec_e4S_9q69g37JaZug
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/597298-CREA-1-2018-1-CZ-CULT-COOP2
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/584101-CREA-1-2017-1-SK-CULT-COOP1
mailto:magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz


… та інші громадські програми, напр.:

Європа для громадян - громадяни, рівність, права та цінності (CERV) 2021-2027 рр. - Програма "Європа для громадян" 

стає частиною програми "Громадяни, рівність, права та цінності" (CERV) у період програмування 2021-2027 рр. Він 

об’єднає програми “Права, рівність та громадянство” (РЕК) та “Дафна” під одним дахом. Метою нової  програми буде 

захист та просування прав та цінностей. Проект повинен залучати щонайменше одну державу -члена ЄС, інші країни 

(включаючи Україну) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння. Виплати на основі заздалегідь визначеної 

одноразової суми - відповідно до кількості залучених партнерів та учасників. Просте адміністрування, швидка виплата 

одноразової суми. Більше tyt або Citizens, Equality, Rights and Values programme | European Commission (europa.eu)

COSME (2021-2027) - програма конкурентоспроможності підприємств та малих та середніх підприємств, також можуть 

брати участь партнери з третіх країн, включаючи Україну. Детальніше про COSME - Europe’s programme for small and 

medium-sized enterprises.

LIFE (2021-2027) - програма підтримує проекти у сфері охорони природи та ландшафту, навколишнього середовища та 

клімату в усьому ЄС. Його мета-сприяти розвитку економіки з низьким рівнем викидів, ресурсозберігаючої, стійкої до 

клімату та сприятливої до клімату економіки, а також сприяти захисту та покращенню навколишнього середовища та 

біорізноманіття. Суб'єкт, що не входить до ЄС (включаючи Україну), також може бути партнером проекту, якщо діяльність 

поза межами ЄС необхідна для досягнення цілей проекту. Детальніше про www.program-life.cz nebo LIFE (europa.eu).

Інформація про всі програми - напр. tyt (2014-2020) або tyt (2021-2027).

https://www.euroskop.cz/8951/36309/clanek/program-evropa-pro-obcany-bude-soucasti-noveho-programu-obcane-rovnost-prava-a-hodnoty-cerv-2021-27/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.program-life.cz/
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.crr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/21/1587471055_4-Komunitarni%20programy.pdf
https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/9950/analyza-primo-rizenych-programu-eu-v-programovem-obdobi-2021-2027.pdf


Донорські програми



Міжнародний Вишеградський фонд

http://visegradfund.org/home

• Вишеградська група = 1991

• Міжнародний Вишеградський фонд = 2000.

• МВФ був створений як контрапункт співпраці на урядовому рівні.

• Штаб -квартира МВФ - Братислава (Словаччина).

• Основна мета: розвиток суспільної єдності в регіоні, підтримка внутрішньої згуртованості 
регіону V4.

• МВФ як інструмент зовнішньої політики країн V4 (з 2004 р.)        

- партнери з ЄС та не з ЄС

- Західні Балкани, Східне партнерство

• Підтримка спільних регіональних проектів.

• Вимагає активну участь партнерів щонайменше з трьох країн V4.

http://visegradfund.org/home


Розмежована територія



Міжнародний Вишеградський фонд

Гранти

• Вишеградський грант

• Вишеград+ гранти - партнери зі Східного партнерства та Західних Балкан, включаючи Україну - надає 
конкурентну перевагу

• Вишеградські стратегічні гранти

Мобільність

• Вишеградська стипендіальна програма  

• Стипендії в архіві відкритого суспільства 

• Вишеградські програми проживання для художників  

• Програма мобільності державних службовців (нарощування потенціалу для UA, GE, MD)

Інші проєкти

• Платформа аналітичних центрів Think Visegrad / Think Visegrad у Брюсселі



Гранти

• грант покриває до 100% витрат  

• аванси траншами (до 80% вартості проекту наперед)  

• 15% від загальних витрат ("накладні витрати")  

• середня субсидія на 1 проект - приблизно 20000 євро (але це може бути набагато вище) 

• витрати, задокументовані копіями рахунків -фактур та контрактів  

• один проект на заявника (можливе партнерство у кількох проектах)

постійне подання проектів (безперервний фонд, періоди програмування не встановлені) 

дедлайн - завжди 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня

Міжнародний Вишеградський фонд



Короткий перелік основних напрямків співпраці

• Культурна та спільна ідентичність  

• Освіта, молодіжні обміни  

• Навколишнє середовище  

• Демократичні цінності та засоби масової інформації  

• Соціальний розвиток  

• Державна політика та інституційні партнерства  

• Науковий обмін та співробітництво у дослідженнях  

• Регіональний розвиток, бізнес та туризм 

• Реклама регіону та його можливості

• Дії у відповідь на Covid-19 (наприклад, 3D-сканування історичних / туристичних 
об’єктів тощо)

… та багато інших напрямків співпраці

Міжнародний Вишеградський фонд



Вишеградська стипендіальна програма

• підтримка навчально-дослідницької "мобільності" на Mgr./post-Mgr. (PhD, postdoc) 
ступенів  

• географічний діапазон: регіон V4 + західні Балкани + Східне партнерство (Україна) 

• підтримка студентів та приймаючих шкіл: 2 300 євро / семестр + 1 500 євро / 
семестр + грант на подорож  

• акредитовані державні / приватні університети, університети + академії наук  

• немає вікових обмежень (навіть поза школою)  

• дедлайн: 31. 1.

Міжнародний Вишеградський фонд



Хто може подати заявку?

• більшість заявників становлять громадські організації  

• початкові та середні школи, коледжі та університети  

• місцева влада та самоврядування  

• інші державні установи (музеї, галереї, спортивні клуби, асоціації)  

• приватні компанії (але не фізичні особи) та організації, безпосередньо зазначені у 
державному бюджеті (міністерства тощо)

Посилання на реалізовані проекти:
карта реалізованих проектів 2000-2020

проекти, реалізовані в Градец -Кралове

проект запобігання сходові лавин в Українських Карпатах

Міжнародний Вишеградський фонд

http://map.visegradfund.org/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/visegradske_projekty.pdf
https://www.visegradfund.org/explore/inspirational-projects/avalanche-prevention-in-the-ukrainian-carpathians/


Вишеградські проекти із залученням міста Врхлабі

Співпраця Крконоше - Татри - Карпати
www.krkonose-tatry-karpaty.zuberec.sk/projekt-2019

Початок співпраці Крконоше - Татри 
www.krkonose-tatry.cz

Міжнародний Вишеградський фонд

http://www.krkonose-tatry-karpaty.zuberec.sk/projekt-2019
http://www.krkonose-tatry.cz/


ЄЕЗ та Норвезькі фонди - Фонд регіонального співробітництва

www.eeagrants.org/topics-programmes/fund-regional-cooperation

https://regionalcoopmag.net

Подивіться відео на YouTube

• Країни -донори Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія сприяють зменшенню соціальних та економічних диспропорцій у 

Європі та зміцненню двосторонніх відносин між Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією та 15 країнами -одержувачами 

у північній, центральній та південній Європі.

• Враховуючи, що більшість коштів ЄЕЗ та Норвегії на період 2014-2021 рр. Призначені для національних ініціатив та 

двостороннього співробітництва між країнами-донорами та країнами-реципієнтами, проекти ЄЕЗ та Норвезького фонду 

регіонального співробітництва спрямовані на посилення транскордонного та транснаціонального співробітництва між 

країнами-донорами ., країни-бенефіціари та 10 країн, що не входять до ЄС.

• Завдяки новому Фонду регіонального співробітництва ЄЕЗ та Норвегії країни-донори підтримують європейські 

транскордонні та транснаціональні проектні ініціативи, тому новий фонд додає коштів решті фондів ЄЕЗ та Норвегії.

• Регіональне транскордонне та транснаціональне співробітництво є ключовим рушієм у пошуку спільних рішень для 

спільних викликів Європи.

• Тому країни-донори збільшили фінансування для підтримки такої співпраці на період 2014-2021 років, виділивши 34,5 

мільйонів євро.

Підприємства з наступних 25 країн мають право на фінансування: держави 

Країни - члени ЄС (15): Чехія, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Хорватія, Словенія, Румунія, 

Болгарія, Греція, Кіпр, Мальта, Португалія.

Країни, що не є членами (10): Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна 

Македонія, Албанія, Туреччина.

http://www.eeagrants.org/topics-programmes/fund-regional-cooperation
https://regionalcoopmag.net/
http://www.youtube.com/watch?v=l0vP4m3HwzE


Фонд підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, обміну кращими практиками та розбудови потенціалу в 

рамках цих 5 пріоритетних напрямків:

• інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність 

• соціальна інклюзія, зайнятість молоді та скорочення бідності 

• довкілля, енергетика, зміна клімату та низьковуглецева економіка 

• культура, громадянське суспільство, належне управління та основні права та свободи 

• правосуддя та внутрішні справи

Що підтримує:

Фінансування буде виділено на підтримку інклюзивного діалогу та зміцнення транскордонних та транснаціональних 

мереж, розбудову потенціалу, обмін знаннями та обмін політикою для прискорення інновацій, а також підтримку 

розвитку стійких структур співпраці між бізнесом, громадськістю, громадянами та науковими колами; Будуть 

підтримані зобов'язання, які сприяють підвищенню ефективності у формуванні політики та реагуванні на 

загальноєвропейські виклики.

Докладніше про пріоритетні напрямки  tyt.

Висновки:

Буде сприяти співпраці для зеленої, конкурентоспроможної та інклюзивної Європи.

Основні правила:

• Співпраця між організаціями щонайменше у 3 країнах (відповідні організації мають подавати заявку як 

консорціум організацій принаймні з 3 країн).

• Проекти, що підтримуються, повинні мати регіональний транскордонний або транснаціональний характер і 

включати більше партнерів та заходів у різних країнах.

Юридично обов'язкова основа, яка стосується фонду:

• Protokol 38c o finančním mechanismu EHP (2014-2021), článek 7

• Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014-2021, článek 7

1. конкурс:

На перший конкурс пропозицій було доступно 15 мільйонів євро. Кінцевий термін подання заявки на перший етап -

1 липня 2018 року.

https://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-consulted-and-finalised/Priority-sectors-and-programme-areas-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021


Проєкти з 1. конкурсу

20 проектів, затверджених за першим конкурсом, закрито 4 липня 2019 року, з них 7 проєктових партнерів  з України!

На другий конкурс заявок Фонду регіонального співробітництва було подано 40 повних проектних пропозицій, які 

розповсюджені на всі 5 пріоритетних грантових секторів ЄЕЗ та Норвегії.



Інші вибрані європейські ініціативи та можливості 

надання грантів

(є ряд інших ініціатив та конкурсів грантів, 

оголошених переважно Європейською Комісією)



PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

U-Lead з Європою

Було створено пілотний проект однорангової співпраці з органами місцевого самоврядування України

з ініціативи Комітету регіонів.

Програма U-Lead з Європою є частиною пакету допомоги Україні, прийнятого Європейською Комісією у 2016 р. Однією з

цілей програми є зміцнення спроможності ключових суб'єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях для

встановлення реформ децентралізації. В рамках цілі розбудови потенціалу, у жовтні 2017 року було започатковано

пілотний проект однорангової співпраці у сфері розбудови потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні.

Періодичні проекти європейських та українських партнерів орієнтовані на навчання, семінари та ознайомчі поїздки,

включаючи довгострокові партнерські відносини. Європейський партнер, відп. Чеські міста та муніципалітети, які

братимуть участь у пілотному етапі, можуть організовувати семінари, тренінги та ознайомчі поїздки на своїй території, під

час яких вони передаватимуть своїм колегам свій професійний досвід та знання у сферах базової реформи охорони

здоров’я, регіонального розвитку , освіта, навчання у сфері надання державних послуг.

Українським партнерам відшкодовуються витрати на проїзд, проживання, харчування, тощо у рамках співпраці між

партнерами.

Контактна особа - Микола Сюсько - mykola.siusko@gmail.com.

Додаткову інформацію також можна отримати за адресою Darja.GontsarovaParvulescu@cor.europa.eu або на 

corleap@cor.europa.eu

mailto:mykola.siusko@gmail.com
mailto:Darja.GontsarovaParvulescu@cor.europa.eu
mailto:corleap@cor.europa.eu


Старости за економічне зростання 

Україна - Вірменія - Азербайджан - Білорусь - Грузія - Молдова

• Ініціатива спирається на досвід так званого Угоди мерів

• Ініціатива діє у 6 країнах Східного партнерства

• 1 -а фаза проекту - з 1.1.2017 по 31.12.2020

• 2 -й етап проекту - з 1.1.2021 по 31.12.2024

• Бюджет першої фази проекту - 5 млн євро

• Керується Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів про 

розширення

• Етап 1 реалізується консорціумом партнерів на чолі з ECORYS Nederland BV

• Головний офіс ініціативи базується в Тбілісі (Грузія), а також призначаються представники для інших країн -учасниць

Основна мета ініціативи «Старости за економічне зростання»

Сприяти розвитку спроможності органів місцевого самоврядування в країнах Східного партнерства стимулювати економічне 

зростання та збільшувати зайнятість на місцевому рівні.

Більше інформації на www.m4eg.eu

(включаючи посилання на відповідні ініціативи Covenant of Mayors for Climate & Energy

EU4Business

EU Neighbours) 

або на презентації з семінару, присвяченого грантовим можливостям співпраці з партнерами з Південно -Східної Європи 

(Градец -Кралове, 19 - 20 квітня 2018 р.).

http://www.m4eg.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
https://eu4business.eu/
https://www.euneighbours.eu/en
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/m4eg.pdf
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Програма Східного партнерства з питань культури та творчості

Метою програми Східного партнерства, політики Європейського Союзу щодо шести країн Східної Європи - України, Молдови, 

Білорусі, Вірменії, Азербайджану та Грузії (один із довгострокових пріоритетів зовнішньої політики Чехії як на рівні ЄС, так і на 

двосторонньому рівні), було для досягнення значного поглиблення цих країн. Східне партнерство будує більш тісні відносини між

ЄС та вищезазначеними державами на основі взаємних інтересів.

Східне партнерство відкрило 4 тематичні платформи для обміну найкращими практиками з питань, що становлять спільний 

інтерес: належне управління, економічна інтеграція та зростання, енергетична безпека та транспорт, контакти між людьми. 

Платформа 4-Контакти між людьми була форумом для обговорення у сферах освіти, науки, молоді, культури, інформаційних 

технологій, з якого фінансувалася Програма Східного партнерства з питань культури та творчості.

Програма Культура та творчість ЄС-Східне партнерство завершилася 1 лютого 2018 року. Протягом трьох років програма сприяла 

культурі та творчості у соціально-економічному розвитку країн Східного партнерства. Це не була програма грантів з регулярними 

конкурсами, але підтримувала залучення країн Східного партнерства до існуючих грантових програм ЄС та до порядку денного 

Європейського Союзу загалом. Програма підтримувала участь у програмах європейського співробітництва, покращувала 

спроможність до реформ та поширювала приклади передового досвіду у сфері освіти, досліджень, інновацій та мистецтва. Він 

підтримав залучення організацій до програм ЄС Erasmus +, Creative Europe, Horizon 2020 та Marie Curie Skłodowská (у заходах 

брали участь студенти, викладачі, науковці, молодь, художники, працівники культури тощо).

Також можна скористатися результатами програми та підтримкою ЄС для регіонів за допомогою таких джерел:

- Культурна обсерваторія «Східного партнерства» здійснюватиме моніторинг культурної політики регіонів 

http://observatory.culturepartnership.eu

- Інтернет -курси, перекладені посібники та бази даних залишаються популярним ресурсом, який не має собі рівних через веб -сайт 

програми www.culturepartnership.eu a FB www.facebook.com/culturepartnership

- Tакож можна використовувати портал -партнер ЄС http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням iryna.prokofieva@gmail.com a contact@culturepartnership.eu

http://observatory.culturepartnership.eu/
http://www.culturepartnership.eu/
http://www.facebook.com/culturepartnership
http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action
mailto:iryna.prokofieva@gmail.com
mailto:contact@culturepartnership.eu


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Установи, що сприяють отриманню європейських дотацій



Європейська група територіального співробітництва (ЄГТС)

новий вимір транскордонного співробітництва



Європейська група територіального співробітництва

Новим виміром у розвитку транскордонного співробітництва є Європейська група територіального співробітництва (ЄГТС).

ЄГТС є інструментом сприяння транскордонному, транснаціональному та міжрегіональному співробітництву.

Правова форма ЄГТС була встановлена Європейським Парламентом та Радою ЄС у 2006 році за політичної підтримки 

Комітету регіонів Регламентом Європейського Парламенту та Ради Європейського Парламенту та Ради № 1082/2006 

Територіальне співробітництво (цей Регламент був змінений Регламентом № 1302/2013 від 17.12.2013).

Юридична форма ЄГТС дає можливість створити групу організацій та організацій з кількох країн ЄС, які слугуватимуть 

розвитку тієї чи іншої території.

На відміну від структур, в рамках яких ця співпраця відбувалась у попередні роки на основі угод про партнерство та угод 

між окремими організаціями Чеської Республіки та організаціями інших держав -членів ЄС, ЄГТС є юридичною особою.

ЄГТС є новою у тому, що вона дозволяє створювати групи регіональних та місцевих органів влади з різних держав -членів 

без необхідності спочатку підписувати міжнародну угоду та ратифікувати її національними парламентами (держави -члени 

дають згоду на участь членам на своїх територіях).

ЄГТС дозволяє співпрацювати з державними установами на різних рівнях (національному, регіональному, місцевому), вона 

створюється в районах різного масштабу - від міст -партнерів до цілих регіонів.

Приклад ЄГТС, який керує власною програмою: ЄГТС Grande Région.

Оцінка програм транскордонного співробітництва в Центральній та 

Південній Європі, Відень, 3.-5.5.2010 (учасник - Роман Клима)

Європейський інститут 

територіального співробітництва, 

регіон Nord - Pas de Calais, Франція

(учасник - Роман Клима)



Принцип ЄГТС

Навіть після вступу Чеської Республіки до Шенгенської зони 20 грудня 2007 року кордони вводять обмеження 

для регіонів, які прилягають до іншої держави. ЄГТС знімає цей кордон і дозволяє розвивати повну співпрацю 

з регіонами сусідньої держави.

ЄГТС як „лабораторія багаторівневого управління“

Хоча багаторівневе управління сприймається як бажане, практичний досвід роботи з ним суттєво обмежений.

Отже, ЄГТС, члени яких можуть стати самоврядними одиницями різного розміру та компетенції, можуть стати дійсно 

важливим кроком на шляху перевірки функціональності концепції багаторівневого управління у транскордонному середовищі.

• це більш тісна структура з чітко визначеними цілями - співробітництво в рамках такої юридичної особи є більш 

зобов’язаним

• спрощення створення та подання заявок на проект - лише 1 партнер (організація) - ЄГТЦ може подати заявку на 

отримання гранту

• автоматичне виконання критеріїв транскордонного співробітництва та транскордонного впливу для поданих проектів

• ЄГТС є однією структурою - тому ЄГТС легко працюють по всій Європі, вони можуть розвивати спільні лобі, 

обмінюватися досвідом та ідеями, як покращити своє функціонування.

• Тому добре створена та функціонуюча ЄГТС є ефективним інструментом для просування регіональних інтересів у 

Брюсселі, а також в установах та інших суб’єктах кожної країни-учасниці.

Потенційні переваги ЄГТС



На сьогодні в ЄС створено 72 ЄГТС (джерело: Комітет регіонів), велика кількість ЄГТС знаходиться на підготовчому етапі.

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx

ЄГТС Європи

https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx


Регламент № 1302/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року дозволяє створити ЄГТС за 

участю:

• щонайменше дві держави - члени та одна або кілька третіх країн, що межують щонайменше з однією з цих держав -членів, 

включаючи її найвіддаленіші регіони, де ці держави -члени та треті країни спільно здійснюють діяльність або програми 

територіального співробітництва, що підтримуються Союзом.

• лише одна держава-член та одна або кілька третіх країн чи сусідніх держав-членів, включаючи її найвіддаленіші регіони, 

де, відповідно до цієї держави-члена, така ЄГТС об’єднується зі сферою свого територіального співробітництва у 

транскордонному чи транснаціональному співробітництві або двосторонніх відносинах з ці треті країни.

Що стосується умов "двосторонніх відносин із заінтересованими третіми країнами", то двосторонніх відносин на 

регіональному рівні недостатньо для їх виконання, але для цього необхідна міжурядова угода, оскільки текст Регламенту 

ЄГТС розробляється на національному рівні . Текст та зміст такої угоди не визначені у тексті Регламенту ЄГТС. Згідно з 

тлумаченням Міністерства регіонального розвитку Чехії, припущення про укладення міжнародної угоди є відомчим або 

урядового рівня, який конкретно визначить питання транскордонного співробітництва у формі ЄГТС.

Місцезнаходження ЄГТС має знаходитися у державі -члені ЄС, у якій також буде зареєстровано ЄГТС, і згідно з чиїм 

законодавством ЄГТС діятиме згодом.

Заснована в 2015 році, ЄГТС Tisza є першою створеною ЄГТС співробітництво 

між ЄС та третіми країнами: Угорщина - Україна.

Є великебажання створити ще одну велику ЄГТС із залученням Чехії, України та інших країн (Словаччина, Польща, 

Угорщина) для кращого використання європейських та інших грантових ресурсів!



Європейські групи територіального співробітництва та європейські регіони 

(підготовлені або вже створені) з точки зору Чехії

1. ЄГТС TRITIA, 2. Європейський регіон Дунай - Влтава, 3. ЄГТС Novum



• Представники 4 чеських регіонів (Градець -Кралове, Пардубіце, Ліберець та Оломоуц), Представники 4 -х чеських 

регіонів (Градець -Кралове, Пардубіце, Ліберець та Оломоуц), Нижньосілезького воєводства та 2 єврорегіонів 

(Glacensis - чеська та польська частина, Ніса - чеська та польська частини) розпочали у 2010 році дискусію щодо 

підготовки ЄГТС. регіони, де вищезгадане об’єднує та об’єднує подібний економічний розвиток, подібну мову, 

географічні та природні умови, поточну активну співпрацю між партнерами по обидва боки кордону тощо.

• Населення території ЄГТС Новум - понад 5 мільйонів. 

• EGTC Novum використовує Стратегію інтегрованого співробітництва чесько-польського кордону, у створенні якої всі 

члени EGTC Novum брали участь у чесько-польському проекті у період програмування 2007-2013.

• EGTC Novum була зареєстрована 16 грудня 2015 року.

• Штаб -квартира EGTC Novum - Єленя Гора (Jelenia Góra), Польща.

ЄГТС НОВУМ
www.esus-novum.eu

Logo projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského 

příhraničí“ i ESÚS Novum symbolicky vyjadřuje 4 významné hory na 

česko-polské hranici nebo v její blízkosti v území partnerů projektu.

Od západu k východu: Ještěd, Sněžka, Králický Sněžník a Praděd.

Autor loga - Roman Klíma ☺

25 листопада 2016 року представників українських муніципалітетів зустріли у штаб -квартирі EGTC Novum.

22 липня 2019 року діяльність EGTC Novum була представлена дітям та молоді з Білорусі - учасникам освітнього канікул 

"Літня школа" - детальніше tyt. 

http://4cbc.eu/en
http://www.esus-novum.eu/
http://esus-novum.eu/aktualnosc/prezentace-esus-novum-pro-d-ti-a-mladez-z-b-loruska-129


- Єврорегіони - це транснаціональний тип спілок або асоціацій муніципалітетів та міст, метою єврорегіону - міжнародної 

асоціації муніципалітетів є насамперед підтримка та реалізація проектів, що відображають усі форми співробітництва 

між сторонами.

- Основним мотивом асоційованих міст та муніципалітетів, представлених тут місцевими представниками державного 

управління, є усунення нерівності між регіонами по обидва боки кордону, що призводить до поступового збалансування

економічного та соціального розвитку.

- Транскордонне співробітництво допомагає усунути недоліки територіальних кордонів. Воно долає національні 

периферійні позиції прикордонних територій та покращує умови життя населення, яке там проживає. 

Воно зачіпає всі культурні, соціальні, економічні та інфраструктурні сфери життя громадян.

Єврорегіони

Він був заснований 14 лютого 1993 року, коли 

представники регіональних органів влади 

прикордонних територій Польщі, Словаччини, 

Угорщини та України підписали у Дебрецені угоду про 

створення Міжрегіонального союзу Карпатського 

єврорегіону.

• адміністратор Фонду мікропроектів у єврорегіоні 

Glacensis

• Регіон Градець -Кралове залучений до єврорегіону

• можлива передача знань та досвіду

Euroregion Karpaty

(PL - SK - HU - UA - RO) 
Euroregion Glacensis

(CZ - PL)

http://www.karpacki.pl/
http://www.euro-glacensis.cz/


• Один з найстаріших та найбільших єврорегіонів у Європі (154 000 км2, понад 15 млн мешканців).

• CARPATHIA - бренд економічної якості Карпат, довгостроковий партнерський проект, концепція бізнесу.

Єврорегіон Карпати

•

Carpathia (visitcarpathia.com)

http://www.visitcarpathia.com/


2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR
• Заснована 23 вересня 2015 року, штаб -квартира у Градеці -Кралове - www.ukrajinskyspolekunas.cz, FB

• Добровільна, відкрита, неурядова, некомерційна та неполітична спілка громадян, в якій українці та чехи з усього східночеського регіону 
(області Градец-Кралове та Пардубіце) об’єднали зусилля, намагаючись познайомити чеське суспільство з культурним звичаї та 
традиції української нації. Спільнота громадян української, чеської та інших національностей, які цікавляться українською культурою, 
співпрацею, обміном інформацією та суспільними подіями у місті та регіоні.

• Підтримка об’єднання громадян української та чеської національності, допомога в інтеграції українців у європейське суспільство.

• Допомога у встановленні партнерських відносин між містами, муніципалітетами та установами (Наход - Тячів, Врхлабі - Угля, 
Національний парк Крконоше - Карпатський біосферний заповідник тощо).

• Інформаційна та проектна підтримка, допомога українцям - іноземним організаціям, організація багатьох заходів - Дні української 
культури у Градеці -Кралове та Градець -Кралове області з 2013 року, виставки українських художників, творчі майстер -класи для 
громадськості, участь у ярмарках у співпраці з Інтеграційний центр для іноземців Градец -Кралове, який організовує багато культурних 
заходів у Градеці -Кралове (український фольклорний ансамбль «Наша радість»), оновлення та відновлення могил українських воїнів,
які загинули у Першій світовій війні в Чехії тощо.

Регіональна українська спілка у Східній Чехії

http://www.ukrajinskyspolekunas.cz/
https://www.facebook.com/Region%C3%A1ln%C3%AD-ukrajinsk%C3%BD-spolek-ve-v%C3%BDchodn%C3%ADch-%C4%8Cech%C3%A1ch-148254412203544/?fref=ts


• Центр пропонує всебічну підтримку у всій сфері місцевого та регіонального самоврядування шляхом обміну досвідом.

• Він організовує навчальні візити для всіх, хто цікавиться досвідом Чеської Республіки після постсоціалістичних змін.

• Він пропонує доброзичливі перевірки стану місцевого самоврядування та пропонує індивідуальні рішення, включаючи 

довгострокові поради.

• Експерти центру на усіх рівнях управління мають глибокі знання у своїх галузях.

Конкретні зони зосередження

• Соціальна сфера - обмін практичними знаннями та передовим досвідом

• Екологічний менеджмент - практичні та інноваційні рішення на місцевому та регіональному рівнях

• Постачання питної води та очищення стічних вод - практичні та інноваційні рішення на місцевому та регіональному 

рівнях

• Сучасна та цільова презентація міст, муніципалітетів та регіонів - інструмент підтримки місцевих підприємців та 

стабілізації суспільства zodpovědný DR

Центр обміну досвідом

www.cesz.cz

http://www.cesz.cz/


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Національна та регіональна підтримка



Національні програми, допомога розвитку

Субсидії на закордонні проекти, допомогу в розвитку та іншу підтримку також надають деякі чеські міністерства та 

відомства:

. 

• Чеське агентство розвитку надає допомогу у розвитку, зокрема, в Україні. Чеський заявник може отримати субсидію у 

розмірі 50% загальних прийнятних витрат (документація + фактична реалізація) на інвестиційну та неінвестиційну 

діяльність в Україні.

• Більше інформації на Česká rozvojová agentura

Міністерство закордонних справ оголошує конкурси через Чесько-український форум.

Досі підтримувані проекти за участю партнерів із регіону Градець -Кралове та Закарпатської області:

1 . Good Card, z.s. та Фонд розвитку територіального об’єднання Дубовської громади

2. МАСКА «Градецький венков» та «Асоціація Європейського Розвитку Карпатського Регіону

Субсидії також надаються Міністерством промисловості та торгівлі та іншими організаціями.

http://www.czechaid.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/index.html
https://europeanvalues.cz/en/our-programs/eastern-european-program/czech-ukrainian-forum/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/


Підтримка регіону Градець -Кралове в галузі міжнародного співробітництва

На 2022 рік можливе співробітництво з іноземними країнами (включаючи Україну) у рамках програми субсидій "Резиденції в галузі

культури","Міжнародна співпраця дітей та молоді" та частково "Найкращі та виконавські види спорту у категорії дорослих" 

(нарештіюридична особа, спортсмени якої беруть участь у європейських та світових змаганнях у категорії дорослих).

Резиденції у сфері культури

Мета, на яку може надаватися субсидія: Художники, професіонали та мистецькі ансамблі в галузі культури прибувають у регіон 

Градець -Кралове для проживання на житло - субсидія становитьпризначений для підтримки резиденцій художників із різних сфер 

мистецтва, таких як візуальні та медіа -художники, танцюристи, театральні діячі,письменників, дизайнерів, композиторів, 

музикантів, архітекторів тощо та для професіоналів у культурних організаціях, таких як галереї, музеї,бібліотека, театр, 

організатори фестивалів, видавці, організатори культурних заходів тощо. Місце проживання - область Градець -Кралове,місце 

проживання має бути надано принаймні на другий рік, щонайменше на 7 днів і з чітко сформульованим результатом.

Дедлайн подання заявок на грант: до 23 листопада 2021 року (14:00).

Діапазон грантів: 40-100 тисяч крон.

Максимальна частка підтримки у загальних прийнятних витратах проекту: 75%.

Міжнародне співробітництво дітей та молоді

Мета, на яку може надаватися субсидія: Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних контактів на основі взаємності, 

організація двосторонніх та багатосторонніх одноразових зустрічей у нашій країнітакож за кордоном, міжнародні табори в нашій 

країні та за кордоном, участь та організація міжнародних освітніх та інших заходів чи проектів,сприяння головуванню Чеської 

Республіки в ЄС у 2022 році (семінари, практикуми, конкурси тощо), представництво регіону за кордоном. Призначене для дітей та 

молоді до 26 років.

Кінцевий термін подання заявок на грант: до 08/12/2021 (14:00).

Діапазон грантів: проекти з просування чеського головування в ЄС, реалізовані лише юридичними особами, які здійснюють шкільну 

діяльність:20 000 чеських крон - 50000 чеських крон, інші проекти, орієнтовані на міжнародне співробітництво: 20 000 - 40 000 

чеських крон.

Максимальна частка підтримки у витратах проекту: 80%.

Делегація українського Закарпатського регіону відвідала регіон Градець –Кралове

Регіон налагоджує співпрацю із Закарпатською областю

Регіон Градець -Кралове та Закарпатська Україна сьогодні уклали партнерство

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/delegace-z-ukrajinske-zakarpatske-oblasti-navstivila-kralovehradecky-kraj-97172/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-navazuje-spolupraci-se-zakarpatskou-oblasti-102512/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-a-zakarpatska-ukrajina-dnes-uzavrely-partnerstvi-107255/


Підтримка регіону Градець -Кралове в галузі міжнародного співробітництва

Найпопулярніший та найефективніший вид спорту у категорії дорослих

Мета, на яку може надаватися субсидія: Підтримка юридичних осіб діяльності спортивних клубів та клубів, спортсмени яких є 

учасниками колективних та індивідуальних видів спортуекстраліги, перші чи другі найвищі довгострокові змагання, або спортсмени 

яких включені до збірної Чехії у категорії дорослих.

Дедлайн подання заявок на грант: до 29 листопада 2021 року (14:00)

Діапазон грантів: 30 000 - 150 000 чеських крон

Максимальна частка підтримки у загальних прийнятних витратах проекту: 50%.

Чеський партнер подає заявку на субсидію - на діяльність чеського та іноземного партнера. Більше інформації - в Інтернеті

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz

• Регіон Градець -Кралове підтримав проект Чеського центру в Києві, який відображає карту чеської архітектури в 

Підкарпатській Русі tyt.

•Обговорення нової програми / фонду регіону Градец -Кралове для підтримки іноземних регіонів - за прикладом 

Пардубіцького краю, Устінського краю, Височинського краю тощо.

•Інформаційна підтримка та допомога у створенні / розвитку інституцій, які можуть бути використані для отримання 

європейських субсидій (європейські угруповання з питань територіального співробітництва, єврорегіони тощо).

•Обговорення щодо створення проектного офісу на Закарпатті для підтримки міжнародних проектів (ініціювання нових 

планів проектів, пошук відповідних партнерів по проекту, допомога з адміністрацією проекту та їх виставлення рахунків 

тощо).

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/ceske-centrum-v-kyjeve-mapuje-odkaz-ceskoslovenskych-architektu-na-ukrajine--333614/
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-v-oblasti-spoluprace-se-zahranicnimi-regiony-
http://www.uzazs.cz/
http://fondviza.cz/uvodni-slovo.php


Приклад проекту, реалізованого за підтримки Регіону Градець -Кралове -

проект "Початок роботи з Україною«

• Мікрорегіон Бела налагодив співпрацю з новим партнером - селом Кам'яниця з Ужгородського району Закарпатської області в 

рамках більш широкої співпраці регіону Градець -Кралове з цим районом.

• Мікрорегіон Bělá успішно подав заявку на субсидію з регіону Градець -Кралове та отримав внесок у реалізацію проекту  "Ми     

починаємо з України".

• Дев’ять членів спілки вирушили до села Кам'яниця, щоб налагодити контакт для спільних зустрічей, дізнатися про традиції та 

звичаї цієї місцевості та ближче знати сьогодення села, яке нагадує розміри мікрорегіону.

• Після цього відбувся взаємний візит української делегації - екскурсії окремими селами по всьому мікрорегіону, державними 

початковими та дитячими садками, природними цікавими куточками (наприклад, водоспадами у селі Білий Сєзд, поблизу Орлиних 

гір), низкою цікавих інвестиційних проектів, отриманих із субсидій з кількох джерел, виробничі простори найбільшого регіонального 

роботодавця - Škoda Auto a.s., також відбувалися соціальні заходи.

• Результатом взаємних старань стала угода про партнерство та перша підтримка українського партнера з прямим внеском у 

закупівлю обладнання для підтримки місцевої освіти, спільна угода про реалізацію спільних планів, що ведуть до виконання 

стратегічних планів розвитку обох країн сфери інтересів, зосереджені на першому етапі. підтримка та співпраця на рівні освіти.



PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Семінари з міжнародних програм та фондів 

Семінари регулярно організовуються в Регіоні Градец -Кралове та у Закарпатській 
області (поки що 2 семінари безпосередньо у Тячеві), у презентаціях цих семінарів 
ви знайдете більш детальну інформацію про деякі з вищенаведенихзгадані 
програми та фонди - нещодавні семінари, напр. tyt або tyt. 

Інформація про поточні конкурси за міжнародними програмами та фондами також 
доступна на веб -порталах www.bruselskalinka.cz a www.oklinka.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/eus/aktualita-100858/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/eus/seminar-k-dotacnim-prilezitostem-pro-spolupraci-se-subjekty-z-jihovychodni-evropy-109619/
http://www.bruselskalinka.cz/
http://www.oklinka.cz/


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

• Спілка міст та сіл Чеської Республіки у співпраці з Закарпатською обласною радою та Палатою регіонів Чехії 
організувала 5-6. Вересень 2019 в Ужгороді 2 семінари в рамках першої частини міжнародного проекту DCI-CSO-LA / 
2019 / 405-168 «Спільна робота щодо розширення прав та можливостей місцевих та регіональних органів влади для 
ефективних результатів розвитку в країнах -партнерах ЄС ».

• У семінарі «Можливості співпраці на місцевому рівні з іноземним партнером та джерелами фінансування» взяли участь багато 
важливих гостей: п. Радек Матула - посол Чеської Республіки в Україні, п. Ігор Бондаренко - губернатор Закарпатської ОДА , П. 
Михайло Рівіс - голова Закарпатської обласної ради, п. Олег Лукша - виконавчий директор Закарпатського регіонального 
відділення Асоціації міст України та інші гості. У семінарі також взяла участь велика делегація Сенату парламенту Чеської 
Республіки на чолі з його віце-президентом Яном Горником.



Дякую за увагу, я буду радий відповісти на всі ваші запитання та поділитися з 

вами своїм досвідом у сфері міжнародних програм та фондів. ☺

Iнж. Роман Кліма

Департамент регіонального розвитку, грантів та субсидій, Департамент європейських 

грантів Регіональне бюро Регіону Градець -Кралове

телефон: +420 602 488 137

e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz

Градець -Кралове - місто чесько -українського співробітництва

mailto:rklima@kr-kralovehradecky.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Cztq9eUGwaU

