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ПРОГРАМА 

Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства (ЄІСП) є 
ініціативою ЄC, що має на меті сприяння співробітництву 
між Європейським Союзом та партнерськими країнами 
шляхом забезпечення інтегрованого та стабільного 
регіонального розвитку 

 

Основна мета Програми - підтримка транскордонних 
процесів співробітництва та розвитку на прикордонних 
територіях. Цілі програми будуть реалізовуватись шляхом 
надання підтримки некомерційним проектам, які 
реалізовуватимуться в межах трьох пріоритетів.  
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ПРАВОВА ОСНОВА (1) 

•Постанова Комісії (ЄК)№951/2007від 9 серпня 2007р. “Про правила реалізації 
програм транскордонного співробітництва” (надалі – Правила реалізації); 

•Постанова(ЄК)№1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 
2006 року, в якій викладено загальні положення для впровадження 
Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (надалі – Постанова 
ЄІСП); 

•Постанова Ради (ЄС, Евроатом) №1605/2002 від 25 червня 2002 року “Про 
фінансову інструкцію щодо загального бюджету Європейської Спільноти” 
(надалі – Фінансова інструкція); 

•Постанова Європейської Комісії (ЄС, Євроатом) No2342/2002 від 23 грудня 
2002 про порядок виконання Постанови Ради ЄС (ЄС, Евроатом) №1605/2002 
від 25 червня 2002 року про фінансову інструкцію щодо загального бюджету 
Європейської Спільноти; 
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ПРАВОВА ОСНОВА (2) 
•  Стратегія ЄС щодо Транскордонного Співробітництва в рамках 
Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства на 2007-2013 роки 
(надалі – Стратегічний Документ); 

• Практичний Посібник з Контрактних Процедур для зовнішньої 
діяльності ЄС (далі –PRAG); 

• Рішення Європейської Комісії ЄС (2008) 6411 від 6 листопада 2008 року 
про затвердження Програми Транскордонного Співробітництва Польща-
Білорусь-Україна (надалі – Програмний документ);  

• Регламент Спільного Моніторингового Комітету Програми (надалі – 
Регламент СМК); 

•  Регламент СТС Програми;  

• Документи Аплікаційного пакету (напр. Посібник для заявників з 
додатками,  стандартний контракт та інші документи). 

• 
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ПРОГРАМА 
Пріоритет 1: Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій  

Захід 1.1. Покращення умов для підприємництва  

Захід 1.2. Розвиток туризму  

Захід 1.3 Покращення доступу до регіону  
 

Пріоритет 2: Покращення якості життя  

Захід 2.1. Охорона довкілля на прикордонних територіях  

Захід 2.2. Ефективні та безпечні кордони (включно із стратегічними 
проектами)   

Пріоритет 3: Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад  

Захід 3.1. Розвиток можливостей транскордонного співробітництва на 
регіональному та місцевому рівні  

Захід 3.2. Ініціативи місцевих громад  
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ТЕРИТОРІЯ ПРОГРАМИ 
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Основна територія співпраці 
(основні регіони) 
 
Інфраструктурні проекти та 
заходи можуть 
співфінансуватися тільки в цих 
регіонах 
 
Прилеглі території співпраці  
(прилеглі регіони) 
 
Загальна сума фінансування 
проектів в прилеглих територіях 
співпраці, не може перевищити 
20% загального бюджету 
Програми 
 



БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ  

 

• Пріоритет  1 (26,5%)     49 343 362,25  EUR  

• Пріоритет  2 (42%)     78 204 574,14  EUR 

• Пріоритет  3 (21,5%)    40 033 293,91  EUR 

• Технічна Допомога (10%)                 18 620 136,70  EUR 

 

• Загальний бюджет Програми     186 201 367 EUR 

 

 Національне фінансування складає мінімум 10% ( крім Технічної 
Допомоги) всього співфінансування ЄС 
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ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ 
• Проект повинен включати партнерство через кордон ЄС, напр.  

Повинен бути спільно підготовлений бенефіціарами з Польщі 
та Білорусі або/та України  

• Принцип Головного партнера  

• Проекти повинні впроваджуватися на території Програми та 
інфраструктурні дії можуть реалізовуватися тільки на основній 
територій співпраці 

• Проекти повинні бути некомерційного характеру  

• Інтегрованим проектам надаватиметься перевага  

• Як правило, бенефіціари проекту повинні забезпечити мінімум  
10% спів-фінансування всіх прийнятних витрат по проекту 
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АПЛІКАНТ = ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР 
- має бути вибраним партнерами перед поданням заявки; 
-подає проектну заявку; 
- підписує декларацію Апліканта та декларацію про забезпечення 
необхідного співфінансування проекту 
- підписує Грантовий Договір зі Спільним Органом Управління; 
- приймає повну юридичну та фінансову відповідальність перед СОУ за 
впровадження проекту; 
- отримує фінансовий внесок від СОУ та є відповідальним за переказ 
частини грантових коштів партнерам 
- повертає СОУ неправильно виплачені суми по проекту; 
- забезпечує моніторинг та звітність по реалізації проекту; 
Головний партнер є єдиним безпосереднім контактуючим суб’єктом між 
проектом та спільними структурами управління програмою (Спільним 
Технічним Секретаріатом, Спільним Органом Управління та ін.)  
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ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
Органи, відповідальні за впровадження Програми: 
 

 Спільний Моніторинговий Комітет (СМК) 

 Спільний Орган Управління (СОУ) – Міністерство 
регіонального розвитку Польщі  

Спільний Технічний Секретаріат (СТС)  

Представництва СТС у Львові і Бресті 
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ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ (2) 
 

Крім цього, в Білорусі та Україні були визначені органи, які діють як 
Національні Органи по співпраці з СОУ на період підготовки та 
впровадження, а також для координації процесів програмування та 
впровадження в цих країнах.  
  
Національні Органи: 
  
Для Білорусі: Міністерство закордонних справ Білорусі разом із 

Координаційним Бюро Програми TACIS   
 
Для України:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

(раніше – Міністерство економіки України). 
 



 
 
 
 
 

СПІЛЬНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ (СОУ)  
 

 Спільний Орган Управління – це орган, відповідальний за 
впровадження Програми згідно з принципами якісного 
фінансового менеджменту, економії, дієвості та ефективності, а 
також відповідальний за законність та правильність 
впровадження Програми. 

 

 Функції СОУ передано Міністерству регіонального розвитку 
Польщі. Міністр регіонального розвитку Польщі є Головою СОУ. 
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СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ (СТС)  
 

СТС – це орган, створений СОУ для надання підтримки СОУ у 
щоденному управлінні Програмою. СТС розміщено в державній 
структурі – Центрі Європейських Проектів в Варшаві, яка є 
бюджетною установою, що безпосередньо підпорядковується 
Міністерству регіонального розвитку.  
 

СТС виконує наступні функції:  

• організовує та виступає в ролі секретаря (включно із веденням 
Протоколу) на засіданнях Спільного Моніторингового Комітету, 

• проводить навчання для бенефіціарів, 

• розробляє аплікаційний пакет документів та інші документи, 
відповідно до зразків PRAG 
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СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ (СТС) (2) 
СТС виконує наступні функції:  

• розміщує оголошення про конкурс проектних заявок, отримує та 
реєструє проектні заявки, 

• готує контракти для підписання СОУ та перевіряє всю необхідну 
документацію, 

• отримує та перевіряє запити на оплату та звіти 

• виконує перевірку на місцях (по рішенню СОУ), 

• безпосередньо контактує з бенефіціарами та контролює процес 
впровадження проектів, 

• готує звіти для СМК, ЄК та держаних органів в Україні та Білорусі. 
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ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ ТА 
КОНТРАКТУВАННЯ: 

Спільний Орган Управління  (MРР) 

Спільний Моніторинговий 
Комітет 

Грантовий 
контракт 

Спільний Технічний Секретаріат  
(Варшава) 

Бенефіціар  
(Головний партнер) 

 

Оціночний Комітет 
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СХЕМА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 
 

 
Спільний Орган Управління 

Спільний технічний 
Секретаріат 

Європейська Комісія 

звіти,  запит на платіж 
платіж 
 

Бенефіціар 
(Головний партнер) 

 



Дякуємо за увагу ! 

 

СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ 

Teл. 22 378 31 00 

Email: pbu@cpe.gov.pl 
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