Асоціація для України й для тебе
Association4U – Проект ЄС, метою якого
є посилення потенціалу та ефективності
урядових інституцій з метою забезпечення всебічного, скоординованого та
дієвого виконання Україною її зобов’язань перед Європейським Союзом
щодо імплементації Угоди про асоціацію. Це в свою чергу призведе до повної
політичної та економічної асоціації
України з ЄС.
За компонентом “Законодавче наближення та реалізація політик” команда
Проекту працює над:
• розробкою комплексної системи наближення українського законодавства
до законодавства ЄС;
• розробкою системи сертифікованого перекладу законодавства ЄС та законодавства України, передбачених а рамках імплементації Угоди про асоціацію (включаючи перевірку глосарію та 30 000 сторінок перекладів);
• технічною підтримкою окремих галузевих міністерств у роботі над наближенням законодавства України до законодавства ЄС у пріоритетних
напрямках, не охоплених секторальними проектами технічної допомоги;
• розробкою та впровадженням комплексної системи управління інформацією, з можливістю інкорпорування системи законодавчого наближення,
системи перекладів законодавства ЄС, можливостями для моніторингу та
звітності.
За компонентом “Розвиток кадрових ресурсів” команда Проекту працює над:
• підвищенням інституційної спроможності урядових інс- титуцій щодо
імплементації Угоди про асоціацію та ГВЗВТ шляхом розвитку наявних
кадрових ресурсів;
• розробкою та реалізацією “Програми залучення фахівців для імплементації
Угоди про асоціацію”;
• підготовкою та проведенням тренінгів з метою забезпечення українських
державних службовців та фахівців за “Програмою залучення фахівців для
імплементації Угоди про асоціацію”, необхідними знаннями та навичками
для всебічного та скоординованого впровадження Угоди про асоціацію.

Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
Проект фінансується
Європейським Союзом

Асоціація для України й для тебе
За компонентом “Розробка політик, узгодженості та координації впровадження Угоди про асоціацію” команда Проекту працює над:
• сприянням оптимізації процесів, що стосуються прийняття рішень з питань
європейської інтеграції та впровадження УА/ГВЗВТ;
• координуванням дій з імплементації Угоди про асоціацію, серед ключових
виконавців у питаннях стратегічного планування, аналізу політик та бюджетуванні на основі політик;
• роботі над інституційною інфраструктурою з метою покращення координації імплементації УА/ГВЗВТ;
• впровадженням міжінституційної
системи звітування, моніторингу та
оцінки та коригування процесу
імплементації Угоди про асоціацію.
За компонентом “Комунікації з громадськістю та підвищення рівня
обізнаності”
команда
Проекту
працює над:
• розробкою та імплементацією
спільного комунікаційного плану
щодо поінформування громадськості стосовно впровадження Угоди про асоціацію, що сприятиме
узгодженості повідомлень про хід виконання реформ;
• підготовкою та проведенням навчань для комунікаційних відділів міністерств та відомств, задіяних в імплементації Угоди про асоціацію, з метою
покращення комунікацій з громадськістю;
• пошуком та впровадженням нових форм
громадських консультацій;
• розробкою веб-порталу з питань європейської інтеграції.
Примітка: Зміст цієї публікації є винятково баченням Проекту ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС” та не є офіційною позицією Європейського Союзу.
Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
Офіс 210, провулок Музейний, 10, м. Київ, 01001, Україна.
Тел.: +380 44 255 57 17; факс: +380 44 255 57 16
веб-сайт: www.association4u.com.ua
ел.пошта: office@association4u.com.ua

Проект реалізується консорціумом
на чолі з GFA Consulting Group GmbH

