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Сторінка 2

КОНКУРС
“ГРОМАДСЬКЕ ЛОБІЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ЄС
В УКРАЇНІ”
Мета конкурсу – посилити громадське лобіювання впровадження стандартів ЄС у
низці сфер в Україні, зокрема згідно з зобов’язаннями в межах Порядку денного
асоціації та майбутньої Угоди про асоціацію з ЄС.
Учасники конкурсу
Громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, організації споживачів,
людей з особливими потребами, асоціації ОСББ та профспілки.
Тематичні пріоритети конкурсу
Громадське лобіювання впровадження стандартів ЄС у національне законодавство та
державну політику в таких сферах:
· адміністрування податків (відповідно до “Fiscal Blueprints” ЄС);
· дотримання прав споживачів (зокрема в галузях безпеки харчової продукції, надання
фінансових, телекомунікаційних, транспортних і комунальних послуг);
· здоров'я та безпека на робочому місці на шкідливих і небезпечних виробництвах та в
будівництві;
· доступ до праці для людей з особливими потребами (інвалідів);
· конкретні стандарти охорони довкілля.
Цей перелік не є вичерпним, його може бути доповнено у разі обґрунтування
наявності в певній сфері чітких стандартів ЄС та актуальності їх впровадження для
суспільства.
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Можлива діяльність:
- представництво інтересів суспільних груп, зацікавлених у впровадженні стандартів
ЄС, моніторинг відповідності цим стандартам в Україні, громадське лобіювання (у т.ч.
спільно з організаціями громадянського суспільства ЄС) і співпраця з органами
державної влади України й інституціями ЄС у підготовці й ухваленні необхідних змін
у національному законодавстві та державній політиці;
- інформаційно-просвітницька діяльність, зокрема спрямована на цільові групи
суспільства, що зацікавлені у впровадженні стандартів ЄС, задля формування /
посилення суспільного запиту на впровадження європейських стандартів у
конкретних сферах. Організація суспільної дискусії стосовно вигод і втрат від
адаптації стандартів ЄС із залученням різних зацікавлених сторін.
Механізм проведення конкурсу. Конкурс буде проведено у два етапи.
На першому етапі буде відібрано концептуальні заявки (обсягом до 3 сторінок).
Переможцям першого етапу запропонують розвинути концепцію в повну проектну
пропозицію, які буде розглянуто на другому етапі конкурсу. Лише на цьому етапі слід
подавати детальний бюджет проекту як частину проектної пропозиції. На етапі
подання концептуальної заявки слід надати лише попередню оцінку розміру
запитуваного гранту, від якої на етапі подання проектної пропозиції допускатиметься
відхилення до 25%.
Останній термін подання концептуальних заявок – 8 липня.
Оголошення результатів першого етапу конкурсу – 27 липня.
Останній термін подання проектних пропозицій – 14 вересня.
Оголошення результатів другого етапу конкурсу – 5 жовтня.
Термін виконання проекту не має перевищувати одного року.
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Вимоги до змісту концептуальних заявок і проектних пропозицій (критерії
відбору):
- відповідність пріоритетам конкурсу й актуальним потребам у відповідній сфері,
чіткість визначення предмету громадського лобіювання, реалістичність і додана
вартість проекту порівняно з наявними ініціативами;
- спрямованість діяльності на результат, діалог із відповідними центральними
органами виконавчої влади, Верховною Радою України, Адміністрацією Президента
України, інституціями ЄС (для громадського лобіювання);
- широта охоплення аудиторії (для інформаційної діяльності та суспільної дискусії);
- налагодження широкого кола партнерств, побудова мереж і коаліцій (з залученням
представників громадського середовища, проектів технічної допомоги, експертів із
права й політик ЄС, міжнародних партнерів, засобів масової інформації тощо);
- попередній досвід організації у тематиці проекту;
- розмір запитуваного гранту (лише для концептуальних заявок);
- обґрунтованість бюджету (лише для повних проектних пропозицій).

Фінансові умови конкурсу
Загальний бюджет конкурсу – 1 000 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 200 000 грн. (оптимальний розмір гранту – 100 000 –
160 000 грн.).
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Зверніть увагу!
· Для участі в першому етапі конкурсу слід надсилати концептуальні заявки,
оформлені винятково за формою концептуальної заявки.
· Концептуальні заявки слід надсилати лише електронною поштою на адреси
ep@irf.ua та shulga@irf.ua з позначкою “Concept application” у темі повідомлення.
· Надісланих після 8 липня концептуальних заявок розглянуто не буде.
· Заявники – переможці першого етапу конкурсу отримають інструкції щодо
підготовки та подання повної проектної пропозиції для участі у другому етапі.
· Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним особам.
· Остаточне рішення щодо концептуальної заявки та проектної пропозиції перегляду
не підлягає. Причин відмови в підтримці концептуальної заявки чи проектної
пропозиції не повідомляють.
Контактні особи:
Дмитро Шульга, старший менеджер Європейської програми, shulga@irf.ua
Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua
тел.: (044) 461 95 00
факс: (044) 486 01 66
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Конференція та виставка Навчання в Європі (EURO 2012)

Від імені Представництва ЄС в Україні маємо честь запросити всіх
бажаючих взяти участь в конференції на тему: «Навчання в Європі» у
рамках масштабного інформаційного проекту «Європейське Містечко» з
нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2012.
Захід відбудеться 26, 27 червня 2012 року в конференц-залі біля Арки
Дружби народів (м. Київ, Хрещатий парк).
У заході братимуть участь представники освітніх програм ЄС в Україні та
держав-членів ЄС.
Участь безкоштовна, відкрита (але дві окремі сесії тільки для стипендіатів
Еразмус Мундус за запрошенням). Детальну програму наведено нижче.
Мова: українська/ англійська (синхронний переклад).
Проект «Європейське Містечко 2012» (2 червня - 1 липня) ініційований
Німецьким товариством міжнародної співпраці (GIZ) у партнерстві з
Представництвом ЄС в Україні та за підтримки Київської міської
адміністрації.
26-27

червня

2012

р. на території Європейського містечка буде

проходити виставка освітніх програм ЄС та держав-членів ЄС для
студентів та науковців.
Щиро сподіваємось на Вашу участь та підтримку! Просимо поділитись
новинами з Вашими колегами та друзями.
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть повідомлення на нашу
електронну адресу та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша
посада, електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували:
Анжела Левченко
Людмила Пустовойт
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