ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Участь громадськості країн Східного партнерства у прийнятті рішень
Регіональний проект
Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Представники громадянського
суспільства – отримають більше
можливостей для участі у демократичному процесі прийняття рішень;
► органи державної влади – отримають
доступ до методології та матимуть кращі
інструменти для взаємодії та
консультування з громадянським
суспільством;
► громадяни – матимуть більший уплив на
рішення органів влади, що зрештою
приведе до повної демократії.

Як працює проект?

► сприяти ефективній взаємодії
громадянського суспільства з органами
державної влади;
► сприяти участі представників громадянського суспільства у демократичному процесі прийняття рішень;
► зміцнити громадянське суспільство в регіоні.

Діяльність у межах проекту

► За допомогою багатосторонніх зустрічей
робочих груп;
► у співпраці з окремими НУО, незалежними експертами та представниками
органів державної влади;
► за допомогою різних засобів комунікації, в тому числі за допомогою
існуючих мереж;
► у співпраці з делегаціями ЄС у країнах
Східного партнерства для збільшення
ефективності та максимізації впливу
заходів.

Яка загальна вартість проекту?
► Загальна вартість проекту становить
300 000 євро.

► Проведення зустрічей робочих груп, заходів
з підвищення обізнаності, семінарів.
► Підготовка двох регіональних досліджень
за стратегічними та невідкладними
питаннями.
► Проведення багатосторонніх
регіональних конференцій, під час яких
переважно будуть обговорюватись
питання цих досліджень.
► Розробка регіональної стратегії для
сприяння участі суспільства у прийнятті
рішень.

Тривалість проекту
► Програма реалізується з жовтня 2015 року
по квітень 2017 року.

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Хто відповідає за проект?
►Проект імплементується Групою з боротьби
зі зловживанням та незаконним обігом
наркотичних засобів Ради Європи (Група
Помпіду).

За додатковою інформацією
звертайтеся
► Іван Нікольчев, ivan.nikoltchev@coe.int
► Етері Камараулі eteri.kamarauli@coe.int

У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії по співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство», які будуть реалізовуватися відповідно до
«Рамкової програми співробітництва» (РПС).
Ці заходи зі співробітництва сприятимуть зміцненню потенціалу країн Східного партнерства,
що є державами-членами Ради Європи, за винятком Білорусі, реалізації внутрішніх реформ,
щоб наблизити ці країни до європейських стандартів в галузі прав людини, демократії та
верховенства права.
Сукупний бюджет РПС на 2015-2017 рр. складає 33,8 млн євро.

http://eap-pcf-eu.coe.int

