ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ*: РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТ

ПРЯМУЄМО
РАЗОМ

Європейський Союз та його країни-члени надали € 340 мільйонів гуманітарної допомоги на подолання конфлікту

Зниження мінної
небезпеки

250 000
осіб

охоплено інформаційною
кампанією про мінну небезпеку

1

40+
відремонтовано

3000

пунктах пропуску
на лінії розмежування

команди саперів
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
пройшли тренування та
отримали обладнання

Спеціальна моніторингова
місія ОБСЄ (СММ)

мільйонів
євро

500+
спостерігачів

та надання обладнання для
спостереження

Управління Верховного
комісара ООН з прав
людини

50

спостерігачів
у Києві

регіональних
представництв

7

центри
психологічної
допомоги

6

мобільних бригад
психологів

Закуплено

пройшли
навчання

65 000

5

міжрегіональних обмінів серед
представників бізнес-спільнот

Європейський
інвестиційний банк

пацієнтів
на день

надає кредити Донецькій
області обсягом

200

Відремонтовано та оснащено
Маріупольський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді

соціальний
гуртожиток

7

мільйонів
євро
для програми “Раннє
відновлення інфраструктури
із незначними
пошкодженнями”

мільйона

охоплено 73 мікропроектами
з листопада 2014 року

69

осіб в містах Добропілля, Бахмут та Мирноград

малих проектів

охоплено 67 мікропроектами із відновлення
міського житла

1

беруть участь у проектах “Інноваційного
управління”, що сприяє поширенню
найкращого інноваційного досвіду міст та
технологій серед місцевої влади

міст

1,5

охоплено 32 мікропроектами,
починаючи з листопада
2014 року

497 000 +

лікарні та медичні заклади;
школи та дитячі садки; житлові
та громадські будівлі

сільськогосподарський
кооператив із обслуговування
у Костянтинівському районі

240,000 +
осіб

охоплено

ВПО

отримали нові підприємницькі
та професійно-технічні гранти

інвестиційні
ярмарки для
ВПО-підприємців

в сфері культурних та креативних
проектів реалізовані Центром
культурного менеджменту,
проектом "Bridging Gaps for
Inclusive Engagement"

Відновлено міст
через річку
Сіверський Донець
із загальною
вартістю робіт

Медіа та громадянське суспільство

2

150

документальні
фільми

телевізійних
сюжетів

450

25

тренінгів

7

25

пройшли підготовку з питань,
що стосуються конфліктів

“Громадський пояс
Донбасу” надав підтримку
місцевим
громадським
організаціям

Проект

Підтримано

регіональних
журналістів

про ВПО знято журналістами в рамках проекту “Голос
місцевих ЗМІ” із висвітлення питань, пов’язаних з конфліктом

для громадських організацій
щодо просування інтересів ВПО

500

В Маріуполі відкрито
Центр медіації
з примирення

Відновлено

які щомісяця
перевозять 2 500
мешканців

118 000+

прийнято на гарячу лінію
ВПО

Програми підтримки
нового бізнесу спільно
з Міжнародною
організацією міграції

тролейбусів,

проектів
розвитку
громад

об’єднують ВПО та відповідні
громади для відновлення
важливих місцевих будівель,
таких як школи та культурні
клуби

Проект ЄС/ ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” (МРГ)
осіб
осіб у Донецькій області
у Луганській області

дзвінків

щоквартально готують звіти щодо
ситуації із правами людини в Україні

Підтримка
бізнесу

35

найбільш вразливих ВПО
розселено в Краматорську

300

В Маріуполі збудовано поліклініку,
максимально оснащену для надання послуг

3

4

786

Студенти та викладачі Cхідноукраїнського
Національного Університету імені В. Даля,
отримали підтримку для продовження навчання
у Сєвєродонецьку

Відкрито

2500

Модернізація
інфраструктури

Підтримка регіонального розвитку

ЄС є найбільшим донором СММ
ОБСЄ

Підтримка

2500

одиниць
житла

для ВПО та інших вразливих верств населення в
Краматорську, Слов’янську та інших населених
пунктах

відвідали 25 літніх таборів по всій
Україні

очищено

49

надано

житлових приміщень

дітей ВПО

мінне поле

Позначено мінні поля в

4
4

Регіональний розвиток та розвиток громад

Психологічна та
інформаційна
підтримка
внутрішньо
переміщеним
особам (ВПО)

цивільних
і миротворчих
проектів

1,5

мільйони
євро

Допомога
у відновленні
Центру професійної
реабілітації інвалідів
у Краматорську

Посилення потенціалу місцевих громадських
організацій та надання підтримки у впровадженні
законодавства у рамках проектів “Українська
регіональна платформа громадських ініціатив” та
“Підтримка реформи місцевого самоврядування в
Україні”

та санаторію
“Славкурорт”
в Слов’янську

Енергоефективність

Лінія розмежування

Краматорськ отримав грант від
Угоди мерів обсягом

1

мільйон
євро

для модернізації електричної
транспортної системи

Дослідницька діяльність
та освіта
Erasmus+ міжнародна короткострокова
мобільність для обміну студентами
та викладачами

Сєвєродонецьк

EU4Business
Відкрито центр підтримки бізнесу
в Краматорську як контактний
центр для місцевих підприємств
малого та середнього бізнесу
(МСП)

Європейський банк
реконструкції та
розвитку
надає консультаційні послуги
для 20 МСП

Соціальна
згуртованість та
безпека

1
230
32

Притулок

для жертв
домашнього насильства

поліцейських, які
пройшли підготовку
з протидії гендерного
насилля

міста підключені
відеоконференціями
для використання
місцевими органами
влади

49

проектів з соціальної
згуртованості та
розбудови
спроможностей громад,
підтриманих МОМ

Гранти

Східноєвропейського
Партнерства для
проектів модернізації
у сфері
енергоефективності
та екології обсягом

2

мільйони
євро

для проектів модернізації
центрального опалення в
Сєвєродонецьку, спільне
фінансування з Північною
екологічною фінансовою
корпорацією у вигляді кредиту
на суму 4 мільйони євро

8

Слов’янськ

університетів
отримали 30 проектів Erasmus+
із освітньої мобільності

Erasmus+ зміцнення потенціалу
у сфері вищої освіти
Підтримка модернізації вищої освіти шляхом розробки
сучасних навчальних програм
Сучасні навчальні матеріали та методики, засновані на
передових практиках Європи
Оснащення університетів сучасними технологіями та
лабораторіями

6 7
з

проектів

університетами

ЛУГАНСЬК

Краматорськ
Бахмут
Добропілля
Мирноград
Костянтинівський
район

ДОНЕЦЬК

Донбаський центр професійної
реабілітації інвалідів

у партнерстві серед 24 проектів
Erasmus+ зі зміцнення спроможності
вищої освіти

Санаторій “Славкурорт”

Донецький національний технічний університет –
спільний проект з University-Enterprise у сфері гральної
індустрії

Децентралізація
U-LEAD with Europe

2

агентства
регіонального
розвитку

створено для підтримки
відновлення, інновацій та
економічного зростання
Донецької та Луганської областей

13

центрів надання
адміністративних
послуг

було відремонтовано в громадах,
які постраждали від конфлікту

Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля – розробка нових навчальних
програм у сфері Інтернет

Проекти Жана Монне для навчання
та досліджень з європейських студій
Серед
41 проекту
Жана Моне:

3

Проект модернізації
центрального опалення
Модернізація електричної
транспортної системи
Поліклініка

Маріуполь

Тролейбуси
Соціальний гуртожиток

Центр медіації

проекти
за участі одного університету
та 2 громадських організацій

Донецький державний університет управління
створив кафедру Жана Моне з питань демократії
та управління

Горизонт 2020
Донецький фізико-технічний інститут — 2 обміни
працівниками у сфері дослідження та інновацій Марії
Склодовської-Кюрі із загальним бюджетом у 400 000 євро

Центр соціальних служб

Міст через річку
Сіверський Донець

МРГ – проекти місцевого розвитку *

Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
евакуйовано до Сєвєродонецька
Мікропроекти із відновлення
міського житла
Сільськогосподарський
кооператив із обслуговування

МРГ – подібні проекти
МРГ – енергоефективність
МРГ – сільські громади
МРГ – міські громади

* проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"(МРГ)

