Станом на 01.01.2020
Перелік
проєктів міжнародної технічної допомоги,
що реалізуються на території Одеської області та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
Додаткова інформація щодо проектів та скани реєстраційних карток розміщені на сайті:www.proaid.gov.ua
Номер
Назва проєкту
проєкту
1829-06 Покращення збереженості відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання в
Україні

Донор

Підрозділ донора

Виконавець

Мета

Сектор

дол. США

USD,
Початок Кінець
тисяч
18 000 01.11.05 31.08.20

США

Міністерство
енергетики США

ДСП “Одеський державний ДАЗВ
міжобласний спеціальний
комбінат"

Тихоокеанське
північно-західне
відділення
інститутуBattelle
Memorial, що керує
Тихоокеанською
північно-західною
національною
лабораторією (PNNL)

покращення можливості України
по запобіганню незаконному
вилученню джерел іонізуючого
випромінювання, які можуть
становити загрозу для населення у
разі використання їх із
злочинними намірами

Ядерна безпека

18 000 000

дол. США

18 000

01.05.03 31.08.20

США

Міністерство
енергетики США

КУ «Дунайська басейнова
лікарня на водному
транспорті» м. Ізмаїл
КУ «Одеський обласний
онкологічний диспансер»
КУ «Міська клінічна
лікарня № 11» м. Одеса
КУ «Одеська обласна
клінічна лікарня»
ПАТ «Підприємство по
виробництву медичних
виробів з полімерних
матеріалів «Гемопласт»

ДІЯРУ

Тихоокеанський
північно-західний
підрозділ
Меморіального
інституту
Баттелл/Тихоокеанськ
а північно-західна
національна
лабораторія (PNNL)

Підвищення можливостей
України для запобігання
несанкціонованому використанню
джерел іонізуючого
випромінювання, які можуть
становити загрозу для населення у
разі їх використання із злочинним
наміром

Ядерна безпека

2053-18 Надання технічної допомоги з метою
посилення системи експортного контролю
України та протидії розповсюдженню зброї
масового знищення

33 079 000

дол. США

33 079

11.06.07 30.09.20

США

Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародної
безпеки та
нерозповсюдження

Одеська митниця ДФС,
Державна прикордонна
служба України, її
підрозділи: Регіональне
управління морської
охорони Державної
прикордонної служби
України (військова частина
1568), Одеський загін
морської охорони
Державної прикордонної
служби України (військова
частина 1485).

Мінекономрозвитк
у, ДФС,
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України,
Державна служба
експортного
контролю України,
МВС

Офіс Програми з
експортного
контролю та безпеки
кордонів Посольства
США в Україні

3158-06 Український проект бізнес-розвитку
плодоовочівництва

19 325 100

кан. дол.

16 619

07.08.14 31.03.21

Канада

Міністерство
закордонних справ,
торгівлі та
розвитку Канади

Одеська обласна
сільськогосподарська
дорадча служба «Центр
розвитку та правової
підтримки села»

Мінагрополітики;
Херсонська ОДА;
Одеська ОДА;
Миколаївська
ОДА; Запорізька
ОДА

Бюджет

Валюта

18 000 000

1942-09 Покращення збереженості джерел
іонізуючого випромінювання, які
використовуються в Україні

Реципієнт

Бенефіціар

Метою проекту є забезпечення
Національна
відповідності національної
безпека та оборона
системи експортного контролю
України вимогам резолюцій Ради
Безпеки ООН, рекомендаціям
міжнародних режимів
експортного контролю та
нерозповсюдження, членом яких є
Україна, покращення
можливостей службовців органівреципієнтів щодо здійснення
контролю за дотриманням вимог
законодавства у сфері
експортного контролю, виявлення
незаконних перевезень товарів,
які можуть мати відношення до
зброї масового знищення та/або
підлягають експортному
контролю, та запобігання
незаконним перевезенням таких
товарів
Менонітська
Розвиток і зміцнення
Аграрний
Асоціація
можливостей дрібних та середніх
Економічного
виробників плодоовочевої
розвитку/ Mennonite продукції та маркетингового
Economic Development ланцюга через покращення
Associates (MEDA)
потенціалу виробників,
маркетингових зв’язків, а також
відносин між учасниками ринку

3253-08 Програма залучення до спільної біологічної 31 807 000
діяльності

дол. США

31 807

06.03.15 30.06.20

США

Міністерство
оборони
США/Агентство
зменшення загрози

Одеський філіал
Державного науководослідного інституту з
лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної
експертизи
27 регіональне санітарноепідеміологічне управління
Центрального санітарноепідеміологічного
управління Міністерства
оборони України
Державна установа
«Український науководослідний протичумний
інститут імені І.І.
Мечнікова Міністерства
охорони здоров’я України»
Одеська регіональна
державна лабораторія
Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

Державна служба
України з питань
безпечності
харчових
продуктів та
захисту
споживачів,
Міністерство
оборони України,
МОЗ

Black & Veatch Special Забезпечення життєдіяльності
Національна
Projects Corp.
побудованих та модернізованих
безпека та оборона
лабораторій; проведення навчання
зі спостереження за інфекційними
хворобами для наукового
персоналу реципієнтів; розробка
та запровадження спільних
наукових проектів; підтримка
участі українських фахівців в
міжнародних конференціях

3274-01 Виявлення
та
контрабанди

дол. США

120 000 01.08.15 31.12.25

США

Міністерство
енергетики США

Окрема комендатура
охорони і забезпечення
Державної прикордонної
служби України
Одеський прикордонний
загін
Білгород-Дністровський
прикордонний загін
Ізмаїльський
прикордонний загін
Подільський
прикордонний загін
Могилів-Подільський
прикордонний загін імені
Героя України старшого
лейтенанта Вячеслава
Семенова

АДПСУ

Pacific Northwest
National Laboratory
(PNNL)
Apogee Group, LLC,
WGI Global Inc

Підвищення можливості
Державної прикордонної служби
України щодо виявлення та
запобігання незаконному
розповсюдженню ядерних та
інших радіоактивних матеріалів у
пунктах пропуску через
державний кордон України

Національна
безпека та оборона

США

Агентство США з
міжнародного
розвитку

Одеське регіональне
Не визначається
відділення Всеукраїнської
асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація
міст України";

Всеукраїнська
асоціація органів
місцевого
самоврядування
"Асоціація міст
України"

Удосконалення правового поля
щодо проведення децентралізації
в Україні, забезпечення внеску
органів місцевого самоврядування
у формування та впровадження
політики у сфері децентралізації,
збільшення ресурсів місцевого
самоврядування та посилення
здатності органів місцевого
самоврядування ними ефективно
розпоряджатись, посилення
спроможності та професійного
рівня усіх долучених до реформи
груп

Регіональний
розвиток

3348

припинення

ядерної 120 000 000

Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні (ПУЛЬС)

8 200 000

дол. США

8 200

14.12.15 13.12.20

3504-13 Програма реформування сектору юстиції 21 193 693
“Нове правосуддя”

3768-02 Енергоефективність у громадах ІІ

дол. США

21 194

01.10.16 07.02.21

США

Агентство США з Національний університет
міжнародного
«Одеська юридична
розвитку
академія»
Одеська обласна
організація Всеукраїнської
громадської організації
«Комітет виборців
України»
ГО «Асоціація слідчих
суддів України»

Державна судова
адміністрація
України; Вища
рада правосуддя;
Мінюст; МОН

Chemonics
International, Inc

Надання підтримки у створенні
умов для функціонування
незалежної, підзвітної, прозорої
та ефективної системи
правосуддя, що підтримує
верховенство права, та у боротьбі
з корупцією в Україні

5 275 000

євро

6 434

01.05.17 30.06.20 Німеччин Федеральне
Білгород-Дністровська
а
Міністерство
міська рада Одеської
економічного
області
співробітництва та
розвитку
Німеччини (BMZ)

Мінрегіонбуд

Німецьке товариство
міжнародного
співробітництва (GIZ)
ГмбХ

Покращення умов для
Енергетика та
подальшого поширення
енергоефективність
енергоменеджменту в українських
громадах

437 901

євро

534

15.10.17 14.10.20

ЄС

Одеська національна
академія харчових
технологій;

МОН

Університет Любляни Підвищення якості підготовки
(Univerza v Ljubljani) фахівців для агропродовольчого
комплексу; створення спеціальних
магістерських навчальних курсів,
присвячених лабораторній
практиці фахівців
агропродовольчого сектору;
створення у вищих навчальних
закладах спеціальних курсів для
післядипломної підготовки
працівників лабораторій;
створення нової практики
співпраці між університетами та
лабораторіями

3791

Поліпшення навичок з лабораторної
практики у фахівців агропродовольчого
сектору Східної Європи

3851

Удосконалення інтегрованого управління
кордонами на українсько-молдовському
кордоні

4 750 000

євро

5 794

01.11.17 01.03.20

ЄС

Одеська митниця ДФС;
Ізмаїльський
прикордонний загін ДПСУ
(в/ч 1474); БілгородДністровський
прикордонний загін ДПСУ
(в/ч 2197)

Державна
фіскальна служба
України,
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Міжнародна
організація з міграції,
представлена в
Україні
Представництвом
МОМ

3908

Переосмислення регіональних досліджень:
Балто-Чорноморський зв’язок

394 730

євро

481

15.10.17 14.10.20

ЄС

Одеський національний
університет імені І. І.
Мечникова;

МОН

Університет Тарту,
Інститут
політехнічних
досліджень ім. Йохана
Ските (Естонія)

25 000 000

дол. США

25 000

01.07.18 01.06.20

ООН

Департамент соціального
захисту населення
Одеської обласної
державної адміністрації

Міністерство
соціальної
політики України

3919-06 Забезпечення соціального захисту та
відповідального батьківства в Україні

Офіс Управління
ООН з
обслуговування
проектів
(ЮНОПС),
Дитячий фонд
ООН (ЮНІСЕФ)

Реконструкція інфраструктури
для організації спільного
контролю на українськомолдовському кордоні в пунктах
пропуску "КучурганПервомайськ" та "РеніДжюрджюлешть" Одеської
митниці ДФС

Урядування та
громадянське
суспільство

Освіта і наука

Національна
безпека та оборона

Впровадження нової
Освіта і наука
магістерської програми з
регіональних студій; модернізація
викладання та навчання в
українських вищих навчальних
закладах шляхом впровадження
нової методології та підготовки
відповідного викладацького
складу.
Офіс Управління ООН Сприяти посиленню соціального
Соціальна
з обслуговування
захисту шляхом підтримки
інфраструктура і та
проектів в Україні програми Уряду України щодо
послуги
(ЮНОПС)
підтримки розвитку
відповідального
батьківства/раннього догляду за
дітьми.

3924-03 Підтримка рамкових умов для торгівлі

4 500 000

євро

5 489

01.12.16 31.05.20 Німеччин Федеральне
а
міністерство
економічного
співробітництва та
розвитку
Німеччини (BMZ)

ДП «Одеський
регіональний центр
стандартизації, метрології
та сертифікації»

МЕРТ

Німецьке товариство
міжнародного
співробітництва (GIZ)
ГмбХ

Покращення рамкових умов для
Економічний
доступу українських підприємств, розвиток і торгівля
які представляють обрані сектори,
до ринків ЄС

Національний університет
“Одеська юридична
академія ”

МОН

ОУ СОП «УкраїнаПольща-Білорусь»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
інвестицій та
економічного
розвитку
Республіки
Польща

Агентство Сталого
Розвитку та Європейської
Інтеграції «Єврорегіон
«Нижній Дунай»;
Виконавчий комітет
Ізмаїльської міської ради

Одеська ОДА

Національний
Підвищення
університет “Одеська конкурентоспроможності
юридична академія ” учасників ринку праці та
збільшення їх майбутніх
кар’єрних перспектив шляхом
оснащення їх спеціалізованими
знаннями про зовнішню політику
та дипломатію ЄС, а також
практичними навичками щодо
доступу, отримання та управління
грантами
Муніципалітет м.
Спільний розвиток та розвиток
Созополь (Болгарія) транскордонних бізнесможливостей у сфері туризму з
акцентом на культурному
сегменті ринку в Чорноморському
басейні

3946

ЄС як глобальний актор та агент змін

22 968

євро

28

01.09.18 31.08.21

ЄС

3949

CULTOUR-BSB - Розвиток сталого
культурного туризму в Басейні Чорного
моря (BSB_117)

269 854

євро

329

11.09.18 10.08.20

ЄС

35 000 000

дол. США

35 000

01.10.18 30.09.23

США

Уряд США через
Агентство США з
міжнародного
розвитку

ГО «Інститут політичної
інформа
Одеська обласна
організація ВГО «Комітет
виборців України»

Державний комітет Internews Network
телебачення і
(Інтерньюс Нетворк)
радіомовлення
України

Посилення актуальної для
суспільства ролі ЗМІ у
демократичних процесах в
Україні, розширення доступу
громадян до якісної інформації

2 127 621

дол. США

2 128

01.01.18 31.03.20

ООН

Управління з
наркотиків та
злочинності ООН
(УНЗ ООН)

Одеський прикордонний
загін Державної
прикордонної служби
України (військова частина
2138); Одеська митниця
ДФС

Державна
фіскальна служба
України;
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України;
Міністерство
внутрішніх справ
України

Створення підрозділів портового
контролю в рамках реалізації
Програми з контролю за
контейнерами

Національна
безпека та оборона

61 818 364

дол. США

61 818

27.08.18 26.08.23

США

Агентство США з Громадська організація
міжнародного
«Український центр
розвитку
громадянських ініціатив
«Світло», м. Одеса
, громадські організації,
органи місцевого
самоврядування, приватні
підприємства

Підтримка стабілізації економіки
Східної України та сталого
розвитку малих і середніх
підприємств

Відновлення
Донбасу та ВПО

3957-06 Медійна програма в Україні

3962

Створення підрозділів портового контролю
в рамках реалізації Програми з контролю за
контейнерами

3987-02 Економічна підтримка Східної України

Управління з
наркотиків та
злочинності
Організації
Об’єднаних Націй
(УНЗ ООН) через
Програму розвитку
ООН в Україні

Луганська ОВЦА, Компанія DAI Global
Донецька ОВЦА LLC,ТОВ «СДМ
Інжиніринг Україна»,
FHI360

Освіта і наука

Регіональний
розвиток

Урядування та
громадянське
суспільство

3993

Створення системи інноваційного
трансграничного моніторингу перетворень
річкових екосистем Чорного моря під
впливом розвитку гідроенергетики та зміни
клімату (BSB HydroEcoNex 165)

187 666

євро

229

21.09.18 20.03.21

ЄС

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

4000

GreeTHiS – Зелений туризм та історична
спадщина – сходинка для розвитку Басейну
Чорного Моря (BSB 305)

182 923

євро

223

23.10.18 22.04.21

ЄС

ОУ СОП «Україна- Виконавчий комітет
Польща-Білорусь» Ізмаїльської міської ради
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
інвестицій та
економічного
розвитку
Республіки
Польща

4028

DACIAT – Поліпшення існуючих
компетенцій та розвиток нових у секторі
торгівлі аквакультурами та рибними
продуктами (BSB-461)

96 895

євро

118

21.11.18 20.11.20

ЄС

ОУ СОП «УкраїнаПольща-Білорусь»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
інвестицій та
економічного
розвитку
Республіки
Польща

4039

DACIAT – Поліпшення існуючих
компетенцій та розвиток нових у секторі
торгівлі аквакультурами та рибними
продуктами (BSB-461)

163 872

євро

200

14.08.18 13.08.20

ОУ СОП «УкраїнаПольща-Білорусь»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
інвестицій та
економічного
розвитку
Республіки
Польща

ЄС

4042

Комплексна оцінка безпеки майданчиків
щодо поводження з радіоактивними
відходами, які експлуатуються Державною
корпорацією «Українське державне
об’єднання «Радон» та проектування
заходів з реабілітації конкретних
проблемних об’єктів (U4.01/14C)

1 463 125

євро

1 785

26.07.18 25.07.21

ЄС

Науково-дослідна установа Одеська ОДА
«Український науковий
центр екології моря»
(УкрНЦЕМ)
Гідрометеорологічний
центр Чорного та
Азовського морів (ГМЦ
ЧАМ)

Інститут зоології
Академії наук
Республіки Молдова
(Республіка Молдова)

Розробка системи моніторингу
впливу гідроенергетики на стан
навколишнього середовища та
екосистемних послуг, надані
ріками Чорного моря - Дністру та
Пруту

Навколишнє
середовище

Одеська ОДА

Союз болгарських
місцевих органів
влади Чорного моря
(Республіка Болгарія)

Сприяння розвитку зеленого
транскордонного історичного
туризму в басейні Чорного моря
шляхом заохочення ноу-хау,
технологій адаптації клімату до
історичних і захищених будівель
та сприяння передачі
інноваційних бізнес рішень між
країнами

Регіональний
розвиток

Громадська організація
«Агентство сталого
розвитку та європейської
інтеграції «Єврорегіон
«Нижній Дунай»

Одеська ОДА

Національний
Інститут Досліджень
та Розвитку Дельти
Дунаю (Румунія)

Зміцнення транскордонного
співробітництва в
Чорноморському регіоні шляхом
стимулювання обміну досвідом та
належною практикою з метою
збільшення компетентності в
сфері аквакультури

Регіональний
розвиток

Громадська організація
«Українська асоціація
захисту моря від
забруднень»

Одеська ОДА

Намік Кемільський
університет
(Республіка
Туреччина)

Скорочення обсягів
сміття/відходів уздовж
Чорноморського узбережжя м.
Одеса, включаючи берегову лінію

Навколишнє
середовище

ДСП «Одеський ДМСК»

Державне
Brenk Systemplanung
агентство України GmbH» (Німеччина)
з управління
зоною відчуження

Виконання комплексних оцінок
безпеки для майданчиків п’яти
спецкомбінатів ДК «УкрДО
«Радон». Передача ДК «УкрДО
«Радон» досвіду щодо виконання
оцінки безпеки. Проектування
заходів з реабілітації
«проблемних» сховищ (крім
сховищ колодязного типу),
розташованих на спецкомбінатах.

Ядерна безпека

4045

INTENSE: Комплексна докторська
програма з екологічної політики,
менеджменту природокористування та
техноекології

204 397

євро

249

15.10.17 14.10.20

4071

Публічно-приватне партнерство для
поліпшення сантехнічної освіти в Україні

4096

4098

ЄС

Одеський державний
екологічний університет;

МОН

Естонський
університет наук про
життя (Estonian
University of Life
Sciences)

Вирішення основних причин
екологічних проблем в Україні,
Монголії та В’єтнамі шляхом
створення потенціалу для високої
якості освіти в галузі підготовки
філософії з екологічних
досліджень; покращення практики
підготовки докторів філософії та
підвищення професійного рівня
цієї підготовки

Освіта і наука

13 400 842

грн.

850

01.11.18 31.10.22 Швейцарі Швейцарська
Державний навчальний
я
агенція розвитку та заклад "Білгородспівробітництва
Дністровський
професійний будівельний
ліцей"
Державний навчальний
заклад "Одеський центр
професійно-технічної
освіти державної служби
зайнятості"

МОН і науки
України

Ресурсний центр
Сприяння поліпшенню
розвитку громадських можливостей 25 обраних закладів
організацій "ГУРТ"
професійної (професійнотехнічної) освіти запропонувати
ринково-орієнтовану практичну
та сучасну освіту у сфері
сантехнічних технологій.
Запровадження моделі публічноприватного партнерства, яка
забезпечує сучасну ринковоорієнтовану підготовку з професії
"Монтажник санітарно-технічних
систем та устаткування".

Освіта і наука

Покращення онлайн доступу громадськості
до даних моніторингу стану
навколишнього природного середовища та
інформаційних інструментів для підтримки
співпраці в Чорноморському басейні щодо
скорочення забруднення морським сміттям
(BSB MARLITER 138)

140 191

євро

171

24.07.18 23.01.21

ЄС

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

Науково-дослідна установа Одеська ОДА
«Український науковий
центр екології
моря»(УкрНЦЕМ)

Чорноморська мережа
екологічних
організацій (BSNN)
(Болгарія)

Поліпшення інформаційної бази
транскордонного обміну даними
моніторингу довкілля та
поліпшення безкоштовного
онлайн доступу до інструментів
для їх обробки для зменшення
кількості спільного морського
сміття у Чорноморському басейні

Навколишнє
середовище

Оцінка вразливості морської екосистеми
Чорного моря до антропогенного впливу
(ANEMONE – BSB 319)

125 000

євро

152

24.07.18 23.01.21

ЄС

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

Науково-дослідна установа
"Український науковий
центр екології моря"
(УкрНЦЕМ)

Національний
інститут морських
досліджень та
розробок "Grigore
Antipa" (NIMRD)
(Румунія)

Поліпшення інформаційної бази
транскордонного обміну даними
моніторингу довкілля та
поліпшення безкоштовного
онлайн доступу до інструментів
для їх обробки для зменшення
кількості спільного морського
сміття у Чорноморському басейні

Навколишнє
середовище

Одеська ОДА,
Міністерство
екології та
природних
ресурсів України

4099

Транскордонна інфраструктура охорони
здоров’я

1 196 476

євро

1 459

26.03.19 25.03.20

ЄС

Орган управління
СОП "РумуніяУкраїна" ЄІС 20142020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

КНП "Дунайська обласна Одеська ОДА
лікарня" Одеської обласної
ради"; Виконавчий комітет
Ізмаїльської міської ради

Повітова рада Тульча Покращення доступу до галузі
(Румунія)
охорони здоров’я як стратегічний
пріоритет в прикордонній зоні
Румунії та України шляхом
здійснення спільних заходів з
реабілітації та ендаументу
чотирьох лікарень: Мечин,
Тульча, Дунайська Басейнова
лікарня на водному транспорті та
Ізмаїльська міська лікарня, а
також підвищення рівня
поінформованості транскордонної
громади про важливість
постійного моніторингу стану
здоров’я для раннього виявлення
захворювань та політики
профілактики

Охорона здоров'я

4113

Новий підхід в усуненні морського та
річкового забруднення (MARLENA BSB
139)

91 250

євро

111

17.08.18 16.08.20

ЄС

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

Інститут проблем ринку та Одеська ОДА
економіко-екологічних
досліджень Національної
академії наук України

Муніципалітет м.
Спільне підвищення обізнаності
Деміркей (Туреччина) громадськості та просвіта з
проблем річкового та морського
забруднення, цінності
біорізноманіття та охорони
навколишнього середовища для
цільових аудиторій, таких як:
молодь, туристи, бізнес, місцеві
громади та органи влади, освітні
організації. Розвиток екологічновідповідальної громадськості і
екологічної поведінки серед
молоді.

Навколишнє
середовище

4116

Удосконалення екологічного моніторингу
Чорного моря – Обрані заходи (EMBLASPlus)

1 827 315

дол. США

1 827

05.03.18 05.09.20

ЄС

Міністерство екології та
природних ресурсів
України

United Nations
Development
Programme (UNDP) у
партнерстві з:
Одеським
національним
університетом імені І.
І. Мечникова (ОНУ,
Одеса, Україна),
Українським
науковим центром
екології моря
(УкрНЦЕМ, Одеса,
Україна) та
Інститутом морської
біології
О. О. Ковалевської
НАН України (ІМБ
НАНУ, Одеса,
Україна)

Міністерство
екології та
природних
ресурсів України

Надання допомоги в
удосконаленні екологічного стану
Чорного моря шляхом збору
морських даних та місцевих
маломасштабних дій, що
направлені на підвищення рівня
обізнаності та освіту
громадськості

Навколишнє
середовище

4129

Стійка сільськогосподарська торговельна
мережа у Чорноморському басейні –
AgriTradeNet BSB 383

78 073

євро

95

02.08.18 01.11.20

ЄС

4145

"ЕU4BUSINESS: Мережа центрів
підтримки бізнесу в Україні"

3 000 000

євро

3 659

15.06.19 20.08.20

ЄБРР

4149

Чиста ріка

3 490 425

євро

4 257

29.06.19 28.06.22

ЄС

4153

Невідкладна допомога системі охорони
здоровя України

875 332

євро

1 068

01.04.19 31.06.20
20

ООН

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря»
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

Інститут проблем ринку та Одеська ОДА
економіко-екологічних
досліджень Національної
академії наук України

Торговельна асоціація Підвищення спроможності
м. Салоніки (Греція) місцевих виробників, їх
можливостей для географічної
сертифікації/ідентифікації та
встановлення зв'язків між бізнесорганізаціями Басейну Чорного
моря

ЄБРР

Одеська РТПП;

МЕРТ

ЄБРР

ОУ СОП «Румунія - Виконавчий комітет
Україна 2014Ізмаїльської міської ради,
2020»,
Одеська обласна рада
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління Румунії

Одеська ОДА

Виконавчий комітет
Ізмаїльської міської
ради

Управління ООН з Військово-медичний
обслуговування
клінічний центр
преоктів
Південного регоіну
(ЮНОПС)

Міністерство
оборони України

Управління ООН з
обслуговування
преоктів (ЮНОПС)

Регіональний
розвиток

Досягнення економічного
зростання України в секторі
малого та середнього
підприємництва (далі - МСП)
через залучення фізичних осібпідприємців й малого та
середнього бізнесу до програми
ЄБРР підтримки МСП, яка
посилить їх
конкурентоспроможність на
українських та міжнародних
ринках шляхом надання
інформаційних послуг,
проведення навчальних курсів та
здійснення заходів з покращення
обізнаності
Зменшення ризиків природних
або техногенних катастроф і
покращення транскордонних
спільних систем попередження
надзвичайних ситуацій

Промисловість та
МСП

Підвищення медичного
потенціалу Міністерства оборони
України шляхом постачання
медичного обладнання
Міністертсву оборони України

Охорона здоров'я

Навколишнє
середовище

