
Співпраця ЄС – Україна 
Програми для регіонів 

 



Допомога Україні: ЄС – найбільший 
донор 

• Двостороння фінансова допомога Україні:  
€186 млн у 2013 та €242 млн у 2014 

• Понад 250 програм і проектів 

• 11 млрд. євро протягом наступних кількох 
років з бюджету ЄС та від міжнародних 
фінансових інституцій, розташованих у ЄС 



Державний фонд  
регіонального розвитку 

• Під управлінням Мінрегіону, за технічної 
підтримки ЄС та бюджетної підтримки ЄС (55 
млн євро 2014 – 2020 + фінансування з 
бюджету України) 

• Аналогічний фінансовим інструментам ЄС 

• Підтримує розвиткові проекти «знизу вгору», 
що мають прямий вплив на соціальний та 
економічний розвиток території 

• dfrr.minregion.gov.ua 

• www.surdp.eu 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://www.surdp.eu/


Угода мерів  

• 98 підписантів в Україні, загалом 5994   

• охоплює місцеві та регіональні органи влади, які 
беруть на себе добровільні зобов’язання 
підвищувати енергоефективність та 
нарощувати використання відновлювальних 
джерел енергії на своїх територіях 

• підписанти Угоди прагнуть скоротити власні 
викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, 
сприяючи, таким чином, розвитку екологічно 
орієнтованої економіки та підвищенню 
якості життя 



Угода мерів 

• Кілька проектів підтримки для учасників Угоди, 
які включають технічну допомогу і 
фінансування для проектів:  

- Філія Секретаріату Угоди мерів 

- Сталі міські демонстраційні проекти  

- Інструмент підтримки муніципальних 
проектів (ІПМП - MPSF) 

• http://www.uhodameriv.eu/ 



Україна: Місцеві можливості, 
підзвітність і програма розвитку 
(U-LEAD) (1) 

• Компонент 1: Навчання і підтримка на 

запит для мерів і персоналу адміністрацій  

• Компонент 2: Створення центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) 

• Пріоритетна допомога для об’єднаних 

громад  



• Спільна  програма донорів (ЄС, Німеччина, 

Польща, Швеція), скоординовано з США, 

Швейцарією, Канадою та іншими 

• Бюджет: EUR 97 million +  

• Початок: 03/2016-03/2020 

• Охоплення: усі регіони України 

• Контакти: буде оголошено пізніше 

 

Україна: Місцеві можливості, 
підзвітність і програма розвитку 
(U-LEAD) (2) 



Підтримка ЄС відновлення 
економіки України 

• На регіональному рівні  програма передбачає 
надання практичних консультацій для малого і 
середнього бізнесу та розвиток підприємницьких 
навичок через мережу центрів з розвитку 
бізнесу. 

 

• Грантової програми в обсязі 40 млн. Євро 

 

http://www.ebrd.com/ukraine.html  

 

 

 

http://www.ebrd.com/ukraine.html

