Фінансові інструменти підтримки в рамках
Спільного морського порядку денного для
Чорного моря в Україні

Патрісія Бузоліні
Європейська Комісія, Директорат з питань морів та рибальства

Бюджет ЄС на 2021 2027

 Безпрецедентне фінансування 1,8 трлн Євро на підтримку
відновлення від пандемії COVID-19 та довгострокових пріоритетів
ЄС у різних сферах політики, включаючи зелену економіку та
цифрову трансформацію
 Клімат та цифрова політика

Neighborhood, Development and
International Cooperation Instrument (NDICI)
Сусідство, розвиток та
Інструмент міжнародного співробітництва
 NDICI є головним фінансовим інструментом ЄС для сприяння
співпраці з країнами, що не є членами ЄС, з метою підтримки
сталого розвитку, процвітання, миру та стабільності
 Багаторічні програми на 2021-2027 роки для кожного регіону та
країни-партнера з акцентом на конкретні пріоритети

INTERREG NEXT BLACK SEA 2021 2027
 Транснаціональне співробітництво в регіоні із залученням усіх
країн CПДЧМ
 Важливий інструмент для конкретного сприяння співпраці
зацікавлених стейкхолдеров Чорного моря, обміну успішним
досвідом, реалізації спільних заходів, що доповнюють діяльність
на національному рівні
 Основні пріоритети, які сприяють імплементації CПДЧМ
 Статус спостерігача на засіданнях Керівної групи CПДЧМ

ГОРИЗОНТ ЄВРОПА
Блок 1 (Excellent Science)
• Європейська Дослідницька Рада (ERC)
• Марія-Склодовська Кюрі
• Дослідницька інфраструктура
Блок 2 (Глобальні виклики та індустріальна спрямованість)

Пріоритети Програми
Горизонт Євроапа,
щоповязані з цілями та
завданнями СПДЧМ

•Здоров'я
•Культура, Креативність, Інклюзивні суспільства
•Громадська безпека для суспільства
•Цифровізація, індустрія та космос
•Клімат, енергетика та мобільність
•Їжа, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище
Блок 3 (Інноваційна Європа)
• Європейська інноваційна рада
• Європейські інноваційні екосистеми
• Європейський інститут інновацій і технологій

 Оголошення перших конкурсів квітень – травень

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ
 Новий інструмент політики згуртованості ЄС (DG REGIO)
 Грунтується на Стратегіях Розумної Спеціалізації (Smart Specialization
Strategies) та сфокусований на міжрегіональному рівні співпраці
 Орієнтований на підтримку комерціалізації та розширення інноваційних
проектів, що мають потенціал для розвитку міжрегіональних ланцюгів
створення доданої вартості
 2 напрямки: 1 - інвестиції в міжрегіональні інноваційні проекти; 2 – розвиток
ланцюгів доданої вартості у менш розвинених регіонах
 Треті країни можуть брати участь у цьому документі відповідно до
домовленостей Horizon Europe
 Перший конкурс проектів в липні (ще обговорюється)

Європейський Фонд морської діяльності,
рибальства та аквакультури (EMFAF)
EMFAF основні напрямки:
Стала Блакитна Економіка – Спільна Політика Рибальства –
Морська Політика – Міжнародне Управління Океаном
4 пріоритети:
- Стале рибальство
- Стала аквакультура

- Забезпечення розвитку Блакитної Економіки в прибережних,
острівних / внутрішніх районах
- Посилення міжнародного управління океаном

LIFE Programme
Суб-програма
Природа та
біорізноманіття
Циркулярна
економіка та
якість життя
Запобігання впливу
на клімат та
адаптація до змін

Перехід до
чистої
енергетики

Головна ціль

Сприяти переходу до
ефективної зеленої
економіки; збереженню
біорізноманіття; охороні
навколишнього
середовища

 Launch of Call: Spring 2021 - Deadline for applications: Autumn 2021 (TBC)

ERASMUS +

Ключовий захід 1

Ключовий захід 2

Ключовий захід 3

Мобільність учнів та
персоналу

Партнерство та
обмін кращими
практиками

Підтримка розвитку
співробітництва та
політик

 Перший конкурс проектів у 2021

TAIEX
 Формат: Технічна допомога та інформаційний обмін
 Місія: TAIEX підтримує бенефіціарів у вивченні та впровадженні та
активізації реалізації політик ЄС, законодавства, правил - acquis
 Обмін кращими практиками (семінари / візити експертів / навчальні
візити)
the Technical Assistance and
Information Exchange
Instrument та країни-кандидати на
 Бенефіціари: країни-сусіди
ЄС (Україна)
членство
 Основні сфери взаємодії: Юстиція та внутрішні справи, сільське
господарство та безпека харчових продуктів, навколишнє середовище,
енергетика, транспорт та телекомунікації
 Індивідуальне формування проектів під потреби бенефіціара

TAIEX в Україні в 2017
Види активностей :

 21 семінар
 20 місій експертів
 18 навчальних візитів
the Technical Assistance and
Information Exchange Instrument

Секторальна активність:

 25 у сфері юстиції та внутрішніх справ
 20 щодо зовнішніх ринків
 9 у сфері охорони навколишнього середовища, енергетики,
транспорту та телекомунікацій

 5 у сфері сільського господарства

Лишаємося на зв'язку
https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en/

MARE-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu

europeancommission

https://twitter.com/EU_MARE

@EuropeanCommission

https://www.facebook.com/EUmaritimefish
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Дякую за увагу!
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