
    

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним 

фондом «Відродження» і фінансується Європейським Союзом 

 

Проект  

«Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних 
реформах за допомогою Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна - ЄС та Української національної платформи Форуму 
громадянського суспільства Східного Партнерства»  

 

Проект фінансується Європейським Союзом і Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) 
та реалізується Європейською програмною ініціативою МФВ. 
 
Термін реалізації: 3 роки (липень 2016 року - липень 2019 року) 
 

Бюджет проекту складається з внесків Європейського Союзу в річному  обсязі 700 000 Євро 
та Міжнародного фонду "Відродження" в річному обсязі  100 000 доларів США. 
 
Мета проекту: 

посилення участі громадськості у впровадженні  євроінтеграційних реформ в Україні шляхом 
розбудови інституційної спроможності та посилення діяльності Української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС (УС ПГС) та Української національної 
платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП). 
 
 
Загальні індикатори досягнень: 

o Платформи розглядаються ключовими стейкхолдерами як важливі і авторитетні 
учасники процесу євроінтеграційних реформ 

o Підвищення якості та кількості аналітичних та інформаційних продуктів Платформ 
o Кількість успішних прикладів адвокаційних дій Платформ у процесі євроінтеграційних 

реформ 
o Кількість проектів, успішно виконаних під егідою Платформ  

 
 

Компоненти Проекту: 

1. Інституційний розвиток Платформ 
2. Аналіз політики, адвокація та діалог зацікавлених сторін 
3. Підвищення обізнаності та комунікація 
4. Співпраця з ЄС та Східним партнерством 
5. Надання субгрантів на підтримку діяльності Платформ 
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КОМПОНЕНТ 1. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТФОРМ 

 
Завдання Компоненту:  
Посилити організаційну, аналітичну та адвокаційну спроможності Платформ. 
 
 

Підкомпонент 1. Інституційний розвиток 
 
Цей підкомпонент є стартовою базою усього проекту та містить наступні елементи: 
 

 підготовка початкового звіту (inception report), зокрема, оцінки минулої та поточної 
діяльності Платформ, а також оцінки потреб керівництва та членів Платформ 
(використовуючи такі методи, як вивчення документів та комунікаційної практики Платформ, 
он-лайн опитування членів Платформ, інтерв’ю з керівництвом/активом Платформ та 
стейкхолдерами тощо);   

 створення механізмів координації та менеджменту Проекту (Координаційна Рада, команда 
проекту/ Центру тощо), а також розробка відповідних процедур; 

 розробка 3-річних Стратегічних планів Платформ в рамках сесій зі стратегічного планування 
за участі УС ПГС та Керівного комітету УНП та інших активних членів із наступним 
доопрацюванням документів шляхом внесків робочих груп тощо; 

 розробка Річних планів діяльності Платформ у відповідності до Стратегічних планів 
(впродовж діяльності Проекту кожна Платформа має розробити три Робочих плани); 

 розробка Плану інституційного розвитку Платформ на основі результатів Початкового звіту та 
у відповідності до Робочих планів діяльності;  

 розробка внутрішніх регуляторних правил та процедур Платформ відповідно до Плану 
інституційного розвитку та Стратегічних планів (комунікаційна політика та стратегія, політика 
членства, політика з адвокації, фандрейзингова стратегія тощо). 
 

 

Підкомпонент 2. Підтримка статутної діяльності 
 
Статути/Регламенти обох Платформ передбачають проведення періодичних зустрічей, під час яких 
члени Платформ планують роботу, звітують про досягнення, обговорюють та затверджують спільні 
позиції та інші документи, а також обирають новий склад керівництва (члени УС ПГС або Керівний 
Комітет УНП).  
 
Ці зустрічі членів Платформ проходять на декількох рівнях:  

- найширші зустрічі, у яких беруть участь усі організації-члени - щорічні конференції УНП та 
асамблеї УС ПГС (проводяться щорічно у випадку УНП та кожні 15 місяців у випадку УС ПГС);    

- засідання керівництва Платформи – УС ПГС та КК УНП - повинні відбуватися щонайменше раз 
на три місяці та можуть збиратися частіше у разі потреби;  

- зустрічі робочих груп - повинні відбуватися щонайменше раз на рік (хоча на практиці така 
періодичність виявилася недостатньою для ефективної координації діяльності робочих груп). 

 
Окрім того, проводяться міжнародні зустрічі - двосторонні у випадку УС ПГС (зустрічі Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС раз на рік у Брюсселі та раз на рік у Києві), а також регіональні 
зустрічі у випадку УНП (щорічний Форум громадянського суспільства Східного Партнерства). 
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В рамках підкомпоненту планується надати підтримку  наступних видів діяльності: 
 організація 3 щорічних конференцій УНП, 
 організація 2  Асамблей УС ПГС 
 участь Делегації УС ПГС у 3 зустрічах ПГС у Брюсселі,  
 організація 3 засідань ПГС у Києві, 
 організація 12 засідань УС ПГС (1 раз у квартал), 
 організація 12 засідань КК УНП (1 раз у квартал), а також 
 організація 54 засідань Робочих груп УС ПГС (6 Робочих груп зустрічаються тричі на рік) та 45 

засідань Робочих груп УНП (5 Робочих груп зустрічаються тричі на рік).   
 

 
Підкомпонент 3. Навчально-тренінгова діяльність   
 
Для вдосконалення навичок та знань членів Платформ в сфері європейської інтеграції та посилення, 
таким чином, їхньої спроможності ефективно сприяти діяльності Платформ буде здійснено наступні 
заходи:  

 розробка плану інституційного розвитку (посилення спроможності) Платформ на основі 
оцінки потреб членів та у відповідності до вимог ефективного виконання стратегій та планів 
діяльності Платформ, а також цілей Проекту;  

 розробка та проведення серій тренінгів для представників організацій-членів Платформ, 
залучених до діяльності за проектом із залученням тренерів з України та з-за кордону, а також 
експертів громадянського суспільства  

 відповідно до плану – розробка та реалізація комплексної навчальної програми з 
євроінтеграційних реформ для ключових цільових груп членів Платформ – (попередня назва 
«Академія євроінтеграційних реформ» - щорічно два модулі);  

 розробка та проведення вебінарів, доступних усім членам Платформ; 
 розробка, розміщення у мережі та просування навчальних онлайн-курсів щодо політик ЄС, 

доступних після реєстрації безкоштовно для будь-якої зацікавленої особи (це є спільною 
діяльністю для Компонентів 1 та 4).    

 
Компонент 1 - Очікувані результати та індикатори: 
 

 Платформи розробили Стратегічні та Операційні (робочі) плани та діють у відповідності до 
них, мають стратегічне бачення власної роботи, визначені цілі, здійснюють ефективне 
довгострокове та оперативне планування, а також моніторинг і регулярну оцінку власної 
діяльності (досягнення цілей) відносно встановлених індикаторів. 

 Створено та кадрово укомплектовано команду Проекту (Центр «Громадська синергія», далі 
Центр). 

 Створена і працює Координаційна рада Проекту; розроблено Процедури проекту, у тому числі 
механізми взаємодії з Платформами.  

 Платформи вчасно та належним чином здійснюють власну статутну діяльність. Належним 
чином організовуються щорічні конференції/асамблеї Платформ. Регулярно відбуваються 
засідання Робочих груп. 

 Кількість/відсоток активних членів Платформ зростає. 

 Члени Платформ вдосконалюють свої знання політик ЄС, а також навички аналізу політики, 
адвокації, комунікації та інші вміння необхідні для ефективної участі у діяльності Платформ. 
Розроблено і реалізуються комплексні навчальні програми для потреб членів Платформ.  

 Кількість членів Платформ, які покращили свої знання та навички у сфері євроінтеграції за 
допомогою навчально-тренінгових заходів проекту (принаймні 50 активістів Платформ 
щорічно беруть участь у навчальних заходах; принаймні 50% учасників тренінгів застосовують 
на практиці здобуті знання та навички). 
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КОМПОНЕНТ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ, АДВОКАЦІЯ ТА ДІАЛОГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН 

 
Завдання Компоненту:  

- Забезпечити органи влади України та ЄС, громадянське суспільство та інших зацікавлених 
сторін (стейкхолдерів) незалежним аналізом політики щодо євроінтеграційних реформ, у 
тому числі забезпечити громадський моніторинг виконання Угоди про асоціацію. 

- Сприяти ініціативам діалогу зацікавлених сторін щодо євроінтеграційних реформ на 
національному, регіональному та місцевому рівнях, а також в окремих секторах.  

 
 

Підкомпонент 1. Моніторинг і оцінка виконання Угоди про асоціацію 
 
Цей підкомпонент розглядається в якості ключового для діяльності УС ПГС. Впродовж неформальних 
консультацій різні зацікавлені сторони (у тому числі відповідальні урядовці, депутати Верховної Ради 
України, представники інституцій ЄС та інші) висловлювали зацікавленість у регулярному отриманні 
відгуків з боку громадянського суспільства щодо виконання Угоди про асоціацію і, передусім з боку 
ПГС, як органу, уповноваженого на такі дії  за Угодою. Проте, з огляду на обмежену спроможність 
активних дій Сторони ЄС, ПГС (як двосторонній орган) нездатна забезпечити повномасштабне 
систематичне оцінювання виконання Угоди (наразі  очікувані результати діяльності ПГС - це лише дві 
спільні резолюції та чотири співдоповіді, які викладають позицію ПГС щодо виконання Угоди з 
окремих питань, на рік). Серед українських членів ПГС існує розуміння, що УС ПГС може робити 
більше, створивши власну систему моніторингу та оцінювання виконання Угоди. Така система може 
включати наступні складові: 

- аналіз попередніх практичних спроб моніторингу/оцінки євроінтеграційних реформ, а 
також інших поточних споріднених ініціатив;  

- спеціально розроблена, повноцінна та прозора методологія моніторингу і оцінки (має бути 
розроблена на основі оцінювання); 

- створення моніторингової групи/команди, яка складається з членів Платформи та, за 
потреби, зовнішніх експертів; 

- проведення тренінгів для команди стосовно використання методології та ефективного 
написання відповідних полісі документів (ці заходи виконуються в рамках Компоненту 1); 

- діяльність з моніторингу проводиться за повторюваними щоквартальними циклами (збір 
інформації, аналіз, написання звіту, обговорення проектів звітів у Платформах, збір відгуків 
стейкхолдерів, робота над остаточними версіями звітів тощо); 

- створення продуктів моніторингової діяльності на регулярній основі у форматі легко 
придатних до читання стислих квартальних моніторингових звітів, які висвітлюватимуть 
проблеми в імплементації, що непокоять громадянське суспільство (пілотний звіт протягом 
першого року діяльності проекту, 3 квартальні звіти протягом другого та третього років), а 
також щорічні звіти з оцінки (усього 3 звіти);  

- розповсюдження звітів різними каналами для забезпечення донесення головних висновків 
та рекомендацій до ключових зацікавлених сторін (уряду, депутатів Верховної Ради, НУО, 
інституцій ЄС, тощо); 

- публічні презентації та дискусії, у яких братимуть різні учасники процесу для обговорення 
результатів моніторингу з цільовими аудиторіями (4 публічних заходи щорічно, 2 публічні 
заходи протягом першого року); 

- презентація звітів перед/протягом відповідних офіційних двосторонніх заходів - 
напередодні самітів Україна-ЄС, засідань Ради Асоціації, засідань Комітету Асоціації, засідань 
Парламентського Комітету Асоціації тощо; 
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- проведення прес-конференцій для представлення звітів ширшій аудиторії, а також 
публікація статей у ЗМІ, які висвітлюють основні результати моніторингу для більш широкої 
аудиторії (ці заходи здійснюватимуться в рамках Компоненту 4). 

Вважаючи, що цей підкомпонент потребує серйозних координаційних зусиль, її буде забезпечувати 
Центр у співробітництві із УС ПГС (координаторами робочих груп та представниками секторів). Членів 
УНП теж буде запрошено долучитися до цієї роботи за наявності інтересу. 
 

 
Підкомпонент 2. Аналіз політики у сфері євроінтеграції 
 
Ціла низка інших видів діяльності у сфері аналітики, що здійснюють Платформи, підпадають під цей 
Підкомпонент, у тому числі:  
 

 Створення серій тематичних документів у сфері аналізу політики, які фокусуватимуться на 
окремих (секторальних) аспектах євроінтеграційних реформ. Буде створено редколегію  для 
розробки і затвердження правил підготовки документів, щоб вони створювалися відповідно 
до єдиної структури та дизайну та відповідали належним стандартам аналітики. Теми та 
головні експерти будуть погоджуватися за результатами щорічного планування діяльності 
Платформ. Для забезпечення якості, ці документи в сфері аналізу політики будуть піддані 
незалежному експертному рецензуванню. Кожного року буде створюватися принаймні 6 
аналітичних документів. Вони розповсюджуватимуться онлайн та презентуватимуться на 
відповідних дискусійних заходах. Також, буде забезпечено відслідковування  їх поширення у 
ЗМІ (публікації у ЗМІ, презентації на радіо/ТВ тощо). 

 Підготовка внеску України до Індексу європейської інтеграції Східного Партнерства має 
здійснюватися під егідою УНП в рамках багатостороннього проекту, який здійснює 
Секретаріат Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (Брюсель). 

 Підготовка інших (ситуативних, ad hoc) аналітичних документів, передбачених в Робочих 
планах Платформ, наприклад оцінки співпраці України та ЄС; оцінки урядової інформаційної 
політики в сфері європейської інтеграції; аналіз ефективності флагманських ініціатив Східного 
Партнерства; інша тематичний аналіз політики, не включений до серій документів з аналізу 
політики тощо.    

Ці заходи здійснюватимуть експертні групи Платформ (Робочі Групи або міжсекторальні групи) у 
координації з Центром, і вони можуть бути профінансовані безпосередньо МФВ або за допомогою 
субгрантів організаціям-членам Платформ. 
 
 

Підкомпонент 3. Діалог Платформ з Урядом та Парламентом 
 
Буде забезпечено регулярну комунікацію між Платформами та Урядом і Верховною Радою України, 
зокрема, за допомогою організації періодичних та позапланових зустрічей з урядовцями (Віце-
Прем’єр Міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Урядовим офісом з питань 
європейської інтеграції, заступниками міністрів та підрозділами міністерств, що відповідають за 
європейську інтеграцію), а також депутатами Верховної Ради України (Комітет з європейської 
інтеграції Верховної Ради України та Українською стороною Парламентського комітету асоціації). Для 
громадянського суспільства це стало би гарною нагодою допомогти у просуванні пріоритетних 
заходів реформ (у тому числі, сприяння ухваленню відповідних законопроектів) та діяти у якості 
запобіжника проти неприйнятних змін у політиці. 
 
Очікується, що в рамках цього компоненту Платформи також будуть аналізувати Урядові звіти щодо 
виконання Угоди про Асоціацію та надавати відгуки владі, а також оцінювати інформаційне 
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забезпечення та практики залучення громадськості до діяльності Урядового офісу з питань 
європейської інтеграції та міністерств в питаннях європейської інтеграції, а також, на основі цього, 
розробляти рекомендації для змін. 
 
Платформи та інші залучені експерти громадянського суспільства також проводитимуть адвокаційні 
заходи серед депутатів Верховної Ради України та більш широкої аудиторії з метою привернення 
уваги до важливих законодавчих актів, які мають бути затверджені у відповідності до Угоди про 
асоціацію, а також збільшувати загальну поінформованість щодо законодавчих та інших завдань в 
рамках Угоді про асоціацію.  Для цього, зокрема, члени Платформи братимуть участь у заходах із 
громадського обговорення (круглих столах), організованих Комітетом з європейської інтеграції 
Верховної Ради України та відповідних парламентських слуханнях, а також ініціюватимуть, у 
співробітництві з керівництвом Комітету, подібні заходи з обговорення державної політики, які 
можуть бути проведені у Парламенті у співпраці з Платформами.  
 
 

Підкомпонент 4. Сприяння діалогу між різними зацікавленими сторонами 
(стейкхолдерами)  
 
Цей компонент спрямовано на запровадження нової культури вироблення політики та громадської 
участі у процесі європейської інтеграції, забезпечуючи всеосяжне залучення різних учасників процесу 
(стейкхолдерів) до розвитку євроінтеграційних реформ на ранніх етапах прийняття рішень.  Ідея 
полягає у сприянні цій належній практиці залучення за допомогою:  
 

 розробки пілотного проекту багатостороннього діалогу зацікавлених сторін (multi-
stakeholder dialogue) в окремих сферах реалізації Угоди про асоціацію, які визначаються 
пріоритетними різноманітними учасниками процесу,   

 на підґрунті цього практичного досвіду та, беручи до уваги належні європейські практики, 
буде розроблено детальні рекомендації (методичні вказівки) щодо підготовки заходів 
діалогу зацікавлених сторін, разом із  прикладами з пілотного проекту у якості ілюстрацій,   

 сприяння діалогам зацікавлених сторін за допомогою розповсюдження рекомендацій 
(методичних вказівок) та проведення відповідних заходів у сфері адвокації, надання 
методологічної підтримки, а  також можливості для фінансування зацікавленим організаціям 
в рамках схеми субгрантингу; 

 адвокатування внесення необхідних змін у законодавстві та політиці для забезпечення 
включення діалогу зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень у впровадженні 
євроінтеграційних реформ як обов’язкової складової.  

Компонент 2 - Очікувані результати та індикатори: 
 

 Платформи підвищують якість аналітичних продуктів за допомогою запровадження 
стандартів аналітичної роботи, застосування провідних та практично орієнтованих 
методологічних підходів, незалежного експертного рецензування, попередніх громадських 
дискусій та інших дій, необхідних для забезпечення якості продукту та залучення точок зору 
інших стейкхолдерів. Ці стандарти/процедури аналітичної роботи розроблені та 
прокомуніковані організаціям-членам; забезпечено моніторинг та оцінку їх впровадження. 

 Члени Платформ забезпечують системний громадський моніторинг та оцінку виконання Угоди 
про Асоціацію. Розроблено методологію моніторингу та оцінки, сформовано ключову групу з 
моніторингу, її члени пройшли навчання з методології.  Кожного року створюється 3 
квартальних звіти та 1 щорічний (за винятком першого року, коли готується один пілотний 
звіт). 
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 Платформи створюють інші високоякісні документи з аналізу політики у сфері 
євроінтегаційних реформ (серія документів з державної політики та ситуативні документи з 
аналізу політики).  Щорічно створюється принаймні 6 документів з аналізу політики. 

 Платформи повідомляють про свою позицію щодо пріоритетів у виконанні Угоди про 
Асоціацію Урядові та Парламенту за допомогою регулярних зустрічей принаймні 
щоквартально.   

 Модель багатостороннього діалогу зацікавлених сторін у сфері державної політики щодо 
євроінтеграційних реформ розроблено, випробувано та адвокатовано для подальшого 
впровадження.  

 

 
 
КОМПОНЕНТ 3.  ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ  
 
Завдання Компоненту:  
Підвищити поінформованість щодо євроінтеграційних реформ представників громадянського 
суспільства України та інших зацікавлених сторін, а також широкої громадськості. 
 

 
Підкомпонент 1. Комунікація та помітність у публічному просторі  
 
Метою цього підкомпоненту є забезпечення процесу ефективної зовнішньої комунікації та помітності 
у публічному просторі Платформ (та, відповідно, Проекту).  Ефективна присутність (помітність) 
Платформ у публічному просторі є важливою для підвищення ступеня довіри до Платформ та 
загальної репутації серед стейкхолдерів, і з огляду на це, вона збільшуватиме здатність ефективно 
впливати на процес вироблення політики. Вона є також надзвичайно важливою для побудови 
внутрішньої підтримки серед нинішніх членів Платформ та залучення нових організацій-членів, а, 
відтак, позитивно впливає на досягнення завдання Компоненту 1.  
 
Підкомпонент буде виконуватися на основі Плану комунікації . Платформи будуть заохочуватися до 
розробки власних Комунікаційних стратегій за методологічного сприяння з боку Проекту. У складі 
Центру «Громадська синергія» діятиме комунікаційний менеджер, що здійснюватиме координацію  
відповідних заходів у сфері комунікації та помітності у публічному просторі в рамках Проекту, а також 
забезпечення дотримання усіх належних вимог щодо присутності у публічному просторі, які 
пред’являються до проектів, що фінансуються ЄС.   Комунікаційний менеджер  працюватиме у 
тісному співробітництві з секретарями  Платформ, які забезпечуватимуть поточну комунікаційну 
діяльність Платформ.  
 
До заходів в рамках цього Підкомпоненту належать, зокрема, такі:  

 Створення (оновлення) та підтримка веб-сайтів Платформ та Проекту. На цих інтегрованих 
ресурсах будуть анонсуватися та висвітлюватися заходи Платформ/Проекту, розміщуватися 
аналітичні, інформаційні та інші продукти, а також акумулюватиметься інша корисна 
інформація щодо політик ЄС та реформ у сфері європейської інтеграції в Україні тощо;  

 Створення (підтримка) сторінок Платформ і проекту в соціальних медіа для популяризації 
діяльності Платформ серед аудиторії, що обирають цей засіб комунікації; 

 Підготовка і розповсюдження серед цільових аудиторій періодичних вісників Платформ 
(українською та англійською) – інформаційного ресурсу, що дозволить підвищити обізнаність 
із напрацюваннями платформ серед зацікавлених сторін; 

 Підготовка щорічних публічних звітів Платформ/Проекту. 
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Підкомпонент 2. Робота зі ЗМІ  
 
В поєднанні з Компонентом 2 Проект намагатиметься підсилити висвітлення діяльності Платформ у 
ЗМІ за допомогою: 
 

 розробки посібника щодо співпраці зі ЗМІ та помітності у публічному просторі для членів 
Платформ; 

 розробка пакету інформаційних матеріалів для преси щодо діяльності Платформ; 
 співпраці з провідним тематичним веб-сайтом Європейська правда 

(www.eurointegration.org.ua) у підготовці статей, які висвітлюватимуть процеси політики ЄС, 
адаптованих версій аналітичних продуктів та інших публікацій;   

 забезпечення зацікавлених членів Платформ методичними вказівками щодо того, як 
найкращим чином писати для ЗМІ, та заохочення їх до регулярної публікації статей, записів у 
блогах тощо; 

 підтримка ведення бази даних експертів Платформ для потреб ЗМІ та встановлення зв’язків 
між журналістами та відповідними експертами з бази даних для організації телевізійних та 
радіо інтерв’ю, а також забезпечення експертних коментарів щодо питань європейської 
інтеграції;  

 організації, принаймні, 6 прес-конференцій/брифінгів на рік для забезпечення висвітлення 
результатів роботи Платформ у ЗМІ. 

 

Підкомпонент 3. Збільшення поінформованості про європейську інтеграцію 
 
В рамках підкомпоненту передбачається провести цілу низка заходів, спрямованих на підвищення 
поінформованості про перспективи європейської інтеграції серед різних цільових груп на різних 
рівнях. Водночас основний акцент робитиметься на роботі на регіональному та місцевому рівнях. 
Багато із заходів проекту у сфері підвищення поінформованості буде фінансуватися за схемою суб-
грантингу, віддаючи перевагу тим підпроектам, які пропонуватимуть інноваційні та креативні 
підходи, охоплюючи найширшу аудиторію, яка не часто буває цільовою аудиторією кампаній з 
підвищення поінформованості. Це буде сфера, у якій більшість невеликих організацій-членів 
Платформ матимуть змогу реалізувати власні ідеї проектів, об’єднуючись у невеличкі консорціуми. 
Центр забезпечуватиме консультації щодо того, як зробити ці заходи найбільш ефективними та 
підтримати їх за допомогою зв’язків зі ЗМІ. 
 
Також частина заходів щодо підвищення поінформованості може здійснюватися на центральному 
рівні. Наприклад, передбачено, що певну кількість матеріалів щодо підвищення поінформованості 
(інфографіка, аудіовізуальні матеріали) призначених для інформування  місцевого громадянського 
суспільства, органів самоврядування та інших стейкхолдерів щодо реформ у сфері євроінтеграції буде 
підготовлено спільно Центром та Платформами, а пізніше вони будуть використовуватися у 
регіональних та місцевих кампаніях членами Платформ.    
 
Ще один вид запланованої діяльності - це розробка відкритих онлайн курсів щодо європейської 
політики та питань виконання Угоди про асоціацію, які будуть доступні безкоштовно на освітньому 
ресурсі Прометеус у мережі Інтернет. Цей курс буде підготовано із використанням навчальних 
матеріалів Проекту (Компонент 1) із залученням у відповідних випадках членів Платформ. 
 
Також передбачено, що проект допомагатиме Платформі у плануванні та проведенні заходів, 
присвячених Дню Європи. 
 
 

 

http://www.eurointegration.org.ua/
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Компонент 3 - Очікувані результати та індикатори: 

 Громадянське суспільство та інші учасники процесу підвищують власну поінформованість та 
розуміння реформ у сфері європейської інтеграції. Результати опитувань членів Платформ та 
інших зацікавлених сторін, які є цільовими аудиторіями заходів проекту (раз на рік), 
демонструватимуть підвищення поінформованості про реформи у сфері європейської 
інтеграції. 

 Платформи покращують діяльність у сфері комунікації та збільшують помітність у публічному 
просторі, застосовуючи різні канали комунікації (веб-сайти, вісники, друковані матеріали 
тощо). Веб-сайти Проекту та Платформ є діючими, регулярно оновлюються і демонструють 
збільшення кількості користувачів. Помітним є прогрес у представленні діяльності Платформ у 
соціальних мережах. Інформація щодо заходів Проекту/Платформ регулярно публікується ЗМІ 
та інтернет-ресурсами громадянського суспільства.  

 ЗМІ вважають Платформи надійним джерелом інформації та аналізу щодо реформ у сфері 
європейської інтеграції та регулярно залучають експертів та членів Платформ до висвітлення 
перебігу реформ. Аналітичні продукти проекту використовуються ЗМІ для підготовки 
матеріалів.  

 Стейкхолдерам та більш широкому загалу відомо про діяльність Платформ, й вони вважають 
їх дієвим механізмом сприяння залучення громадськості до процесу реформ, пов’язаних із 
європейською інтеграцією. Кількість та якість матеріалів ЗМІ щодо виконання Угоди про 
Асоціацію та інші євроінтеграційні реформи зростає. Періодичні опитування серед 
стейкхолдерів демонструють прогрес у рівні поінформованості про Платформи та поцінування 
їхньої роботи. 

 
 

КОМПОНЕНТ 4. СПІВПРАЦЯ З ЄС ТА СХІДНИМ ПАРТНЕРСТВОМ 
 
Завдання Компоненту: 
Посилити співпрацю між громадянським суспільством в Україні та ЄС за допомогою інформаційного 
обміну, створення мереж та сприяння спільним діям. 
 
Компонент містить заходи, які дозволять Платформам доносити власні позиції до офіційних осіб і 
громадянського суспільства ЄС та Східного Партнерства, а також сприяти встановленню партнерських 
зв’язків між представниками громадянського суспільства з країн ЄС та Східного Партнерства. З 
українського боку дії в рамках Компонента здійснюватимуться Центром разом з УС ПГС та КК УНП. 
Представники громадянського суспільства ЄС та СхП будуть залучені у відповідних випадках як 
партнери до здійснення заходів (у залежності від місця проведення заходів та їх типу).    
 

Підкомпонент 1. Зовнішні дії Платформ, спрямовані на аудиторії ЄС та СхП  
 
Підкомпонент містить наступні заходи у сфері адвокації, які спрямовані на офіційних осіб ЄС та країн-
членів ЄС, громадянське суспільство та широку громадськість:  
 

- дискусії, презентації, брифінги, зустрічі за закритими дверями з офіційними особами, а 
також інші заходи у Брюсселі, країнах-членах ЄС та країнах СхП для представлення дій, 
продуктів та офіційних позицій Платформ щодо реформ у сфері євроінтеграції для осіб, що 
приймають рішення з ЄС та СхП, а також для громадянського суспільства (ці заходи можуть 
проводитися відповідно до плану дій Проекту або стосуватися якихось особливих випадків, 
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наприклад, брифінгів щодо України перед початком головування певної країни у ЄС, які 
проводяться у відповідних столицях, або відповідних слухань у Європейському Парламенті);     

- представлення документів Платформ, які презентують їхню позицію, а також результатів 
моніторингу і оцінки, під час або з нагоди проведення відповідних двосторонніх або 
регіональних офіційних заходів (самітів, засідань структур Асоціації у Брюсселі, засідань 
Платформ СхП й так далі), а також під час публічних дискусій у ЄС щодо його політик, які 
мають значення для України та/або регіону СхП у цілому; 

- розповсюдження аналітичних продуктів та звітів Платформ стосовно їх діяльності 
(періодичні вісники) серед цільових аудиторій за допомогою списків розсилки та інших 
каналів комунікації; 

- Вихід на ЗМІ ЄС (сприяння публікаціям стосовно євроінтеграційних реформ в Україні у 
відповідних ЗМІ, прес-брифінги, допомога журналістам з ЄС у пошуку українських експертів з 
середовища громадянського суспільства для надання коментарів тощо).    

 
Заходи в рамках Підкомпоненту тісно інтегровані з іншими Компонентами Проекту і сприятимуть  
просуванню змін у нормативно-правовій базі, рекомендованих в результаті  аналітичної роботи та 
суспільних обговорень, що їх проводять Платформи. Заходи Платформ з адвокації здійснюватимуться 
у партнерстві з ЄЕСК (ті, що стосуються Платформи громадянського суспільства), Секретаріатом 
Форуму громадянського суспільства (у випадку заходів УНП), Європейським Парламентом, іншими 
інституціями ЄС, а також відповідними ОГС з країн ЄС (наприклад, тими, що мають програми в Україні 
та регіоні СхП, тематичні мережі ОГС або аналітичні центри тощо).  Суттєву допомогу у налагодженні 
заходів у Брюсселі може надавати Офіс зв’язку українських аналітичних центрів. Буде ідентифіковано 
місцеві партнерські НДО для здійснення діяльності у країнах-членах ЄС, в той час як у країнах СхП 
основними партнерами будуть національні платформи ФГС СхП та/або двосторонні платформи Грузії 
та Молдови. 
 
Хоча діяльність здійснюватиметься здебільшого за межами країни, вона потребуватиме підготовчої 
роботи та заходів з підтримки в Україні.  До них можуть належати розробка посібника для 
Платформ щодо проведення адвокаційної роботи в ЄС, тренінгів для членів Платформ щодо участі у 
політичному процесі ЄС та здійснення адвокаційних практичних заходів (проводяться в рамках 
Компоненту 1), розповсюдження інформації серед членів Платформ стосовно можливостей 
громадянського суспільства щодо участі у процесах перегляду політик, що організовується 
інституціями ЄС, переклад та адаптація аналітичних продуктів Платформ для пристосування до 
потреб аудиторії ЄС тощо.   

 

 
Підкомпонент 2. Мережування між представниками громадянського суспільства 
Україна-ЄС та Україна-СхП 
 
Підкомпонент охоплює заходи, спрямовані на сприяння співпраці між Платформами та їхніми 
членами, з одного боку, та громадянським суспільством ЄС та СхП (у тому числі мережі, які діють на 
всій території ЄС, аналітичні центри, що базуються у Брюсселі та країнах-членах ЄС, грузинські та 
молдовські двосторонні Платформи тощо), з іншого боку.  
 
Зокрема, до нього належатимуть: 

 розповсюдження інформації щодо діяльності Платформ та їхніх членів серед потенційних 
партнерів з числа ОГС Європейського Союзу за допомогою відповідних веб-ресурсів, вісників, 
тощо; 
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 інформування організацій-членів Платформ щодо можливостей участі у заходах 
громадянського суспільства ЄС тощо; 

 спеціальні презентаційні заходи («ярмарки» громадянського суспільства України у Брюселі, 
Берліні та/або інших ключових столицях ЄС) для розповсюдження інформації щодо 
діяльності Платформ та їхніх членів, а також знаходження потенційних партнерів серед 
громадянського суспільства ЄС; 

 навчальні візити для обміну досвідом та побудови партнерських зв’язків з партнерами у ЄС та 
регіональними партнерами; 

 зустрічі (умовна назва «Діалоги про асоціацію») з представникам окремих країн-членів ЄС, 
представниками громадянського суспільства Молдови та Грузії для мережевої діяльності та 
обміну інформацією щодо найкращих практик євроінтеграційних реформ.  

 
Компонент 4 - Очікувані результати та індикатори: 
 

 Члени Платформ збільшують свої знання щодо громадянського суспільства ЄС та його 
залучення до розробки та впровадження політики ЄС; вони також поінформовані щодо 
існуючих можливостей для співпраці та участі. Розроблено та доступні членам Посібник щодо 
адвокації в ЄС. Розроблено і проведено тренінг щодо адвокаційної роботи з ЄС; його 
включено до складу заходів щодо посилення спроможності.   Дослідження ресурсного 
потенціалу Платформ демонструє позитивну динаміку у зростанні знань. 

 ОГС ЄС/СхП, аналітичні центри та інші стейкхолдери покращують поінформованість щодо 
діяльності громадянського суспільства України стосовно євроінтеграційних реформ та оцінки 
Платформами процесів реформ. Кількість комунікаційних заходів, які спрямовані на 
аудиторію громадянського суспільства ЄС/СхП.  Кількість отримувачів вісників Платформ в ЄС 
та СхП. 

 Платформи розширюють співробітництво з представниками громадянського суспільства ЄС та 
СхП, отримують користь від їхнього досвіду, діляться уроками реформ у сфері європейської 
інтеграції та розробляють спільні позиції. Кількість спільних заходів та продуктів, із 
залученням Платформ/їхніх організацій-членів та ОГС з ЄС/СхП.  

 
 
 

КОМПОНЕНТ 5. НАДАННЯ СУБГРАНТІВ НА ПІДТРИМКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЛАТФОРМ 
 
Завдання компоненту: 
Надання фінансової підтримки організаціям-учасницям Платформ для забезпечення їх активізації та 
скоординованих дій щодо участі у виконанні Угоди про асоціацію та пріоритетів Східного 
партнерства, та зростання відповідальності за виконання стратегічних та операційних планів 
Платформ. 
 
Цей компонент забезпечуватиме підтримку реалізації завдань, передбачених стратегічними та 
операційними планами Платформ, безпосередньо організаціями-учасницями Платформ через окремі 
проекти. Така підтримка надаватиметься на конкурсних умовах. Конкурси будуть проводитися раз на 
рік, інформація про умови конкурсів та терміни подачі заявок буде поширюватись для через публічні 
оголошення. 
 
Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів політик (policy papers), 
організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та 
розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та 
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адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного 
партнерства. 
 
Попередні можливі пріоритети конкурсу (можуть змінюватися відповідно до вимог контексту 
європейської інтеграції України та відповідно до стратегічних планів Платформ): 

 Моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації у 
конкретних сферах, з акцентом на гармонізацію законодавства та зміни практики роботи 
відповідних інституцій. Налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін з метою 
належного виконання зобов’язань України; 

 Аналіз виконання ініціативи Східного партнерства, зокрема, його багатосторонніх 
міжнародних проектів та «Флагманських ініціатив»; порівняння прогресу країн-партнерів у 
практичному наближенні до ЄС, зокрема, імплементації Угод про асоціацію; аналіз стану 
використання українськими суб’єктами наявних можливостей Східного партнерства, з 
відповідним інформуванням зацікавлених сторін та донесенням пропозицій до органів влади; 

 Аналіз практики надання та використання допомоги Україні з боку ЄС, у різних секторах та 
формах (бюджетна підтримка, технічна допомога, макрофінансова підтримка), з 
формулюванням рекомендацій для підвищення її ефективності та обговоренням цих 
рекомендацій з зацікавленими сторонами; 

 Дослідження проблем розвитку контактів між людьми між Україною і ЄС та країнами 
Східного партнерства, використання потенціалу відповідних положень Угоди про асоціацію, 
адвокація шляхів подолання відповідних бар’єрів та розвитку транскордонної співпраці; 

 Вироблення друкованих та аудіовізуальних інформаційних матеріалів для широких 
аудиторій та інша діяльність, спрямована на підвищення обізнаності щодо практичних 
аспектів європейської інтеграції серед різних цільових аудиторій, особливо на регіональному 
та місцевому рівнях. 

 
Тематична спрямованість проектної пропозиції має відповідати пріоритетам Угоди про асоціацію, 
Порядку денного асоціації, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих 
груп, з відповідним обґрунтуванням у тексті проектної пропозиції. Проектні пропозиції мають бути 
практично орієнтованими на роботу з інституціями виконавчої та законодавчої/представницької 
влади на національному, регіональному та/або місцевому рівнях.  
 
Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – 
залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, закордонних партнерів з країн ЄС 
та/або Східного партнерства.  Також перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що 
передбачатимуть організацію діалогів зацікавлених сторін у відповідній тематиці, зі здійсненням 
попереднього аналізу сторін, проведенням круглих столів за їхньої участі, підготовкою документів з 
представленням позицій сторін та рекомендаціями за результатами такого діалогу. 
 
Суб-проекти повинні мати адекватні та реалістичні бюджети. Мінімальний розмір можливої 
підтримки – еквівалент 3 000 євро, максимальний – 25 000 євро. Оптимальний розмір гранту складає 
10 – 15 000 євро.    Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі 
більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія». 
 
Компонент 5 - Очікувані результати та індикатори: 
 
Грантовий конкурс проводиться щороку, на основі стандартних правил та процедур. Щороку мінімум 
10 проектів отримують  фінансову підтримку і  сприяють виконанню стратегічних та операційних 
планів Платформ. МФВ забезпечує грантоотримувачам моніторинг та оцінку, методологічну та 
інформаційну підтримку. 


