
Программа сприяння теріторіальному 
співробітництву країн Східного партнерства 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ НА БРИФІНГ 

 
Європейський Союз заохочує співпрацю Чернігівщини  

з партнерами із Білорусі 
 

  Київ, 21 серпня 2013 р.- Програма Європейського Союзу щодо сприяння 
територіальному співробітництву країн Східного партнерства (EaPTC Support 
Programme) має честь запросити 30 серпня 2013 року представників засобів масової 
інформації Чернігівської області на медія-сніданок.  
 Державні установи та неприбуткові організації Чернігівської області можуть брати участь у 
програмі територіального співробітництва між Україною та Білоруссю та отримати гранти від 
Європейського Союзу на реалізацію спільних транскордонних проектів. Такі проекти мають бути 
спрямовані на пошук спільних рішень для загальних проблем, притаманних по обидві сторони 
кордону між Україною та Білоруссю, та місцевий або регіональний розвиток.  
 Під час медіа-брифінгу будуть представлені загальні відомості про програму, її пріоритети, 
хто може брати участь у програмі, а також переваги, які можуть отримати установи та організації 
Чернігівщини від  участі у програмі територіального співробітництва Україна-Білорусь. Ключові 
експерти за чашкою запашної кави ознайомлять журналістів із основними цілями, завданнями та  
видами діяльності Програми. 
 Захід відбудеться о 12.00 у кафе «Парк-готелю «Чернігів» за адресою: вул. Шевченко 
103-а.  

Прохання підтвердити Вашу участь у брифінгу до 15.00 29 серпня 2013 р. за телефоном: 
(044) 332-66-08 або ел. поштою: a.poeta@fgl-energy.com.  
 
Додаткова інформація: У грудні 2012 року Європейський Союз запровадив Програму сприяння 
територіальному співробітництву країн Східного партнерства (EaPTC Support Programme) з метою 
створення сприятливих умов для програм територіального співробітництва Білорусь – Україна, 
Азербайджан – Грузія, Вірменія – Грузія, Молдова – Україна з урахуванням специфіки кожного регіону, а 
також зміцнення потенціалу місцевих та регіональних державних органів та організацій громадянського 
суспільства у процесі розробки та реалізації спільних транскордонних проектів територіального 
співробітництва. Європейський Союз виділяє 12,5 млн. євро на фінансування чотирьох перелічених програм 
територіального співробітництва країн Східного партнерства.  

Східне партнерство - ініціатива Європейського Союзу, спрямована на зміцнення зв'язків між ЄС та 
його східними сусідами шляхом поглиблення політичного співробітництва та економічної інтеграції. У Східне 
партнерство входить шість країн Східної Європи та Південного Кавказу: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 
Грузія, Молдова і Україна. Східне партнерство бере свій початок на Празькому саміті 7 травня 2009 р., в 
якому взяли участь лідери країн Європейського Союзу, інституцій ЄС та країн-партнерів. 

 
За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни Деревянкіної, експерта програми з 

питань комунікацій за тел.: (044) 332-66-08 або ел.поштою: tatiana.derevyankina@eaptc.eu або 
a.poeta@fgl-energy.com.  

http://www.eaptc.eu 
https://www.facebook.com/eaptc.eu 
https://twitter.com/EaP_TC 
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143 

Программа фінансується 
Європейським Союзом 
 

Программа виконується 
консорціумом під керівництвом 
Altair Asesores 
 
Palati Business Centre, Room 411 
19 D. Gamrekeli�St., Tbilisi 0160, 
Georgia 
tel: +995 322 36 90 74 
e-mail: office@eaptc.eu 

Європейська комісія є виконавчим органом Європейського Союзу 
 
До Європейського Союзу входять 27 країн-членів, які вирішили поступово 
поєднати свої знання, ресурси та долі. Впродовж 50 років розширення, вони 
разом створили зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи 
при цьому культурне різноманіття, толерантність та індивідуальні свободи. 
Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями і цінностями з 
країнами та народами поза власними кордонами. 
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