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ПРОЄКТИ ГО АЄІ



ДІЙОВІ ОСОБИ У ПРОЄКТАХ 

1. Організації 

▪ Університети, НДІ, коледжі, школи, бібліотеки, заклади культури, заклали профтехосвіти та позашкільної освіти

▪ МСП, Кластери, ГО  в т.ч. Асоціації

▪ Органи влади, комунальні підприємства та установи, агенції місцевого розвитку і т.п.

▪ Консорціуми, Мережі співпраці науки, освіти, бізнесу та ін.

2. Які види інноваційної діяльності підтримувати (розробка та використання)?  

▪ Дослідження (цільові теми, прикладні розробки)

▪ Тестування прототипів, сертифікація

▪ Стартапи (менторінг, конкурси ідей та розробок, гранти)

▪ Ширше використання нових технологій, в т.ч. цифрових, апробація кращого досвіду, пілотні проєкти

3. Форми та інструменти підтримки інноваційної діяльності

▪ Організаційно-координаційні  (проведення заходів, комунікація між структурами та організаціями, 

▪ Проведення навчань різного виду, ваучери на індивідувальний консалтинг, обмін персоналом, стажування

▪ Залучення інвестицій в стартапи, нагороди на успіх у конкурсах 

▪ Гранти, краудфандинг, спеціалізовані кредити, цільова підтримка окремих видів інноваційної діяльності 

(патентування, цифризація, оновлення виробництва і т.п.)



Українська Національна Платформа СхП



ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РГ4 КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ

1) Адвокація та аналіз навчальних та освітніх потреб у царині навчання впродовж життя у 

контексті набуття Україною членства у ЄС , враховуючи поточні виклики у сфері безпеки в 

країні.

2) Обговорення рамки цифрових компетентностей для різних сфер економічної та суспільної 

діяльності, аналіз проблем і викликів у сфері розвитку критичного мислення та інформаційної 

стійкості до дезінформації.

3) Налагодження ширшої комунікації з культурними середовищами України, розвиток 

міждисциплінарних підходів у сфері культури та креативних індустрій, аналіз проблем 

цифровізації сфери культури. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного 

Партнерства і Європейського Союзу;

4) Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді в Україні, 

регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транс-кордонної співпраці навколо чіткого 

формулювання викликів молоді, звернення уваги на адаптацію молоді до викликів часу та 

проблем працевлаштування молоді;

5) Адвокація інтеграції України у Європейський освітній та дослідницький простір, ширше 

використання можливостей асоціації до програми Горизонт Європа та реформування 

науково-технічної та інноваційної екосистеми України.

6) Роль громадянського суспільства в розбудові України після Перемоги . 



КОМЕНТАРІ ДО СХЕМИ АДВОКАЦІЇ У ПОСІБНИКУ

МОЖНА ДИСКУВАТИ ПРО  ВАРІАНТИ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ

Приклади складових частин процесу адвокації наведено із джерела:

Олена Лазоренко. Адвокація: практичний посібник для громадських експертів. Київ: Видавництво “Стилос”, 2023. 85 

с. [Електронне видання] https://communitylpw.wixsite.com/publish/guide-adv



ВИКЛИКИ ВІЙНИ ТА ТЕМИ ДЛЯ АДВОКАЦІЇ

Освіта - проблеми переселенців, навчання в умовах тривог, якість 

освіти та забезпечення освітнього процесу

Культура – збереження надбання у цифрових форматах, допомога 

переселенцям які за кордоном (книжки та ін)

Молодь - проблеми абітурієнтів і студентів, виїзд за кордон, 

Дослідження та інновації  - інтеграція в європейські інноваційні 

мережі, перебудова економіки на інноваційних засадах.

Плани 2023  - акцентуємо увагу на проєктному підході та 

розширенні співпраці всередині групи та з іншими організаціями.  
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