Асоціація органів місцевого самоврядування
«ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ – УКРАЇНА»

ПРО НАС
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - Україна» створена у 2007 році
як перша в Україні об’єднувальна самоврядна ініціатива, що будувалася «знизу».
У листопаді 2008 року Асоціація визнана Національним Представництвом України в Карпатському Єврорегіоні.
Угоду про створення Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон» було підписано міністрами закордонних справ України,
Угорщини, Польщі та Словаччини 14 лютого 1993 року в м. Дебрецен (Угорщина). До складу Карпатського Єврорегіону входять 19
прикордонних регіонів України, Польщі, Словаччини, Угорщини та
Румунії.

Місія АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» – формування політики розвитку Карпат на підставі мережевої
співпраці публічного, приватного та неурядового секторів.
Напрямки діяльності АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
ӹӹ сприяння розвитку транскордонної і міжрегіональної
співпраці;
ӹӹ формування та утвердження нових підходів щодо місцевого і регіонального розвитку у рамках Карпатського Єврорегіону;
ӹӹ формування мережевих зв’язків та процедур взаємодії у
рамках Карпатського Єврорегіону;
ӹӹ популяризація культурного, історичного, туристичного
та природного потенціалу української частини Карпатського
Єврорегіону.
Послуги АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
ӹӹ надання консультаційної підтримки органам місцевого самоврядування та неурядовим організаціям в реалізації їх завдань у сфері
Членами Асоціації є 66 ормісцевого розвитку і транскордонної співпраці;
ганів місцевого самовряӹӹ надання технічної підтримки місцевим та регіональним ініціатидування та їх об’єднань
вам з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів;
Закарпатської, Івано-Франӹӹ надання підтримки щодо формування професійних структур транківської, Львівської, Черніскордонної співпраці;
вецької областей.
ӹӹ підготовка та супровід проектів місцевого розвитку і транскордонної співпраці;
ӹӹ допомога у пошуку партнерів у рамках Карпатського Єврорегіону;
ӹӹ підготовка програмних документів, стратегій та планів розвитку громад;
ӹӹ професійні навчання у сфері місцевого розвитку і проектного менеджменту.
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Упродовж 2014 року Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» основну увагу в діяльності у сфері
транскордонної співпраці спрямовувала на надання
консультацій органам місцевого самоврядування та
громадським організаціям щодо реалізації проектів
у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013,
що фінансується Європейським Союзом. Загалом
надано 73 консультації 20 партнерським організаціям парасолькових проектів «Промоція спільної культурно-історичної спадщини Польщі та
України – «Фортеці Перемишль» та «Транскордонна співпраця для рекреаційного туризму польськоукраїнського прикордоння».

8 грудня 2014 року Асоціацію із спеціальною місією
відвідали представники моніторингової групи Європейської Комісії у справах реалізації Програм
транскордонного співробітництва Європейського
Інструменту Сусідства та Партнерства. Асоціацією
підготовлено та скеровано моніторинговій групі
документ, що містить аналіз проблемних аспектів
реалізації Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна у 2007 – 2013 роках та
пропозиції до нової Програми на 2014 – 2020 роки.

У ході реалізації проекту «Розробка інструментів транскордонного співробітництва на
базі спільної історично-культурної спадщини Мостиського району Львівської області
та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства» розроблено пілотну для
Львівщини кластерну модель функціонування транскордонного мікрорегіону «Форти
прикордоння», що охоплює територію муніципалітетів України та Польщі, на території
яких розміщені фортифікаційні споруди Фортеці Перемишля часів І світової війни. Окрім
того, в рамках проекту напрацьовано Програму транскордонної співпраці між Мостиським районом та Перемишльським повітом
на 2015 – 2020 роки як основу для активізації співпраці між територіальними громадами Мостиського району і Перемишльського
повіту, що містить ідеї проектів для підготовки заявок на дофінансування в міжнародних і
вітчизняних грантових структурах.

Асоціацією проведено такі заходи у сфері транскордонного та єврорегіонального співробітництва у 2014 році:
ӹӹ
забезпечено участь української національної сторони у засіданні Ради Карпатського Єврорегіону 14 лютого
2014 року у м. Ніредьгаза (Угорщина);
ӹӹ
взято участь у щорічній конференції Асоціації європейських прикордонних регіонів, що проходила у Ряшеві
(Республіка Польща) 11-12 вересня 2014 року;
ӹӹ
Асоціацію представлено на Х Міжнародному Форумі Єврорегіону Аквілеа, що проходив у місті Удіне (Італія)
24-26 жовтня 2014 року з метою обговорення актуальних питань міжрегіональної співпраці та європейської інтеграції;
ӹӹ
Асоціація як партнер ГО «Європейський діалог» взяла участь у дебатах на тему формування політики транскордонного співробітництва у Львівській області, що проходили 25 листопада 2014 року, представивши модель
реалізації зазначеної політики на базі партнерства органів влади, єврорегіону та організацій громадянського
суспільства;
ӹӹ
у рамках системи єврорегіональної співпраці Асоціація взяла участь у Інтернет-конференції «Покращення
інституційних спроможностей і проектної бази співпраці між єврорегіонами Карпатський, Слобожанщина та
Дністер», що проходила 1 грудня 2014 року на базі інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних
регіонів у Харкові.

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» виступила співрозробником створення чи не єдиного в
Україні системного механізму співфінансування
проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізовуються органами місцевого самоврядування
на регіональному рівні - Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з
обласного бюджету, затвердженого рішенням сесії
Львівської обласної ради № 1012 від 18 березня 2014
року. Асоціація здійснює моніторинг реалізації Порядку та представлена у Програмній Раді, що відповідає за впровадження вказаного порядку.
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» взяла активну участь у розробці нових підходів до
проведення обласного конкурсу мікропроектів
місцевого розвитку, здійснивши аналіз стану
реалізації програми проведення вказаного конкурсу у 2011 – 2013 роках та напрацювавши рекомендації до змін у Програмі. Крім того, Асоціація
забезпечила інформування представників місцевих громад Львівщини про порядок підготовки
мікропроектів на конкурс у ході 9 інформаційних семінарів упродовж жовтня 2014 року.
У рамках розробки Стратегії розвитку
Львівщини до 2027 року пропозиції Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна»
щодо питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва враховано як
окрему стратегічну ціль розвитку області.
Упродовж 2014 році Асоціацією проведено навчання більш ніж 70 представників
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади української частини Карпатського Єврорегіону з питань проектного менеджменту, надано 53 консультації
представникам сільських, селищних, міських, районних та обласної рад з питань підготовки проектів місцевого розвитку, в
тому числі у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування, обласного конкурсу мікропроектів
та Конкурсу освітніх мікропроектів, а також
інших оголошених грантових конкурсів та
13 консультацій представникам органів місцевого самоврядування щодо можливостей
співфінансування з обласного бюджету
проектів міжнародної технічної допомоги
у 2014 та 2015 роках.
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СПРИЯННЯ МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ
У ході реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад», що фінансується Посольством Фінляндії в Україні Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна»
упродовж 2013 – 2014 років надано 12 мікрогрантів на реалізацію відібраних на конкурсних засадах проектів місцевого
розвитку у Самбірському районі Львівської області, Богородчанському районі Івано-Франківської області та Великоберезнянському районі Закарпатської області.
У рамках реалізації проект «Мережа місцевого розвитку
Карпатського Єврорегіону – можливості для України»
за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського
Фонду організовано та проведено конкурс для агенцій регіонального/місцевого розвитку української частини Карпатського Єврорегіону на розробку стратегічних планів
діяльності організацій. У рамках конкурсу до Асоціації
надійшло 9 заявок. Трьом інституціям-переможцям Конкурсу – Агенції місцевого розвитку Виноградівщини, Інституту міста Дрогобича та Агенції розвитку міста Хирів
розроблено стратегічні плани діяльності.
Реалізація за посередництвом Фундації PAUCI упродовж 2014 року чотирирічного проекту корпоративної
соціальної відповідальності компанії UPS в Україні
дозволила продовжити підтримку місцевих освітніх
програм, а також діяльність у сфері культурного обміну
учнів з польсько-українського прикордоння (місцевості
Ліпа, гміна Бірча; а також Нижанковичі та Головецько
Старосамбірського району).

ПРОМОЦІЯ І ТУРИЗМ
У ході реалізації проекту «Стратегія розвитку рекреаційного туризму польсько-української
частини Карпатського Єврорегіону» у рамках
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 розроблено, опубліковано та розповсюджено Стратегію розвитку
рекреаційного туризму польсько-української
частини Карпатського Єврорегіону. На основі
Стратегії і в результаті консультацій та робочих
зустрічей зацікавлених сторін проекту готується
план дій на 2015 рік, котрий передбачає поступове
впровадження елементів цієї Стратегії та координації діяльності його учасників.
Реалізація проекту «Промоція потенціалу Карпат
– створення транскордонної промоційної платформи» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 дозволила досягти таких результатів: шляхом розробки
Інтернет-сторінки http://www.uzdrowiskakarpackie.
eu/ створено інформаційну платформу промоції рекреаційного потенціалу міст-курортів української та
польської частини Карпатського Єврорегіону; проведення стаді-турів для туроператорів забезпечило
формування ними нових пакетів туристично-рекреаційних пропозицій; публікація промоційного путівника та каталогу туристичних пропозицій та послуг
міст-курортів, що розповсюджені серед представників цільових груп проекту, забезпечує популяризацію
території та збільшення кількості туристів.
У рамках реалізації проекту «Розробка інструментів
транскордонного співробітництва на базі спільної
історично-культурної спадщини Мостиського району Львівської області та Перемишльського повіту
Підкарпатського воєводства» Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2007-2013 створено стабільну платформу промоції
потенціалу Мостиського району Львівської області та
Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства шляхом розробки Стратегії промоції мікрорегіону «Форти прикордоння».
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» презентувала свої напрацювання у сфері туризму та промоції туристичного потенціалу української частини
Карпатського Єврорегіону під час Альпійсько-Карпатського форуму співпраці, що проходив протягом 12-14 вересня у м. Ряшів (Республіка Польща) за
участю 140 експонентів з 11 країн Європи, а також
Ярмарку рекреаційного туризму та тематичної
конференції, що проходили 5-6 листопада 2014 року
у Львові.
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Е – УРЯДУВАННЯ
У рамках реалізації проекту «Партнерство для прозорості влади», що реалізувався упродовж 2014 року Фондом Східна Європа у співпраці з Львівською обласною
радою та Львівською ОДА за підтримки Посольства
Фінляндії в Україні Асоціацією «Єврорегіон Карпати –
Україна» проведено інвентаризацію ініціатив у сфері
електронного врядування, вже реалізованих або запланованих органами місцевого самоврядування та
державної влади Львівської області всіх рівнів та напрацьовано рекомендації щодо підвищення обізнаності
керівників органів місцевого самоврядування у сфері
технологій е-урядування та рекомендації щодо доцільності створення типової веб-сторінки для
сільських та селищних рад області або іншого механізму надання зазначеним органам місцевого
самоврядування допомоги у налагодженні інтернет-комунікації із громадянами.
У рамках реалізації проекту «е-Урядування - 2014», що реалізувався упродовж 2014 року Фондом Східна Європа у співпраці з Львівською обласною радою за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» здійснюється супровід створеного розділу сайту обласної ради «Проекти, реалізація яких координується Львівською обласною
радою», що містить повну інформацію не лише про проекти місцевого розвитку та міжнародної
технічної допомоги, що реалізуються на Львівщині, але і базу знань, донорів та кращих практик у
сфері проектного менеджменту.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Завдяки участі у Програмі з посилення спроможностей організацій громадянського суспільства
Фонду розвитку громадянського суспільства в країнах Східного Партнерства, фінансованого ЄС,
яка реалізується Фондом Конрада Аденауера та ІСАР «Єднання» Асоціація «Єврорегіон Карпати –
Україна»:
ӹӹ провела оцінку рівня організаційного розвитку, визначила
проблемні питання розвитку;
ӹӹ на підставі проведеної оцінки розробила Стратегічний план
розвитку організації на 2015 – 2017 роки;
ӹӹ підвищила професійний рівень працівників Асоціації з
питань стратегічного планування, залучення та управління
ресурсами, організаційного розвитку, забезпечення життєздатності організацій, розробки та управління проектами, політичного аналізу, організації та проведення кампаній, адвокації
та лобіювання, аналізу політик та моніторингу політик;
ӹӹ скоригувала структуру менеджменту організації для потреб
реалізації місії організації та стратегічних напрямків її діяльності;
ӹӹ напрацювала зміни до Статуту з метою ефективної реалізації місії Асоціації та забезпечення інтересів її членів.
Працівники Асоціації постійно упродовж року підвищували свій фаховий рівень у сфері місцевого
розвитку; участі інститутів громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах; комунікації;
фінансового менеджменту; управління проектами.
Інформаційні ресурси Асоціації
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» значну увагу приділяє інформуванню як її членів, так і
учасників мереж співпраці як про поточну діяльність, так і про можливості транскордонної співпраці та фінансування проектів місцевого розвитку.
Уся актуальна інформації розміщується на сайті
http://euroregionkarpaty.com.ua та у мережі Facebook:
https://www.facebook.com/pages/ЄВРОРЕГІОН-КАРПАТИ-УКРАЇНА.

Алгоритм підвищення рівня обізнаності керівників
органів місцевого самоврядування у сфері технологій
е-урядування:
ӹӹ ідентифікація цільових груп навчань (керівники районних державних адміністрацій, районних та міських
рад, представники районних державних адміністрацій, представники районних рад, представники міських рад, представники сільських та селищних рад);
ӹӹ розробка навчальних програм для кожної з цільових
груп з врахуванням їх конкретних потреб та специфіки електронного урядування на кожному із рівнів;
ӹӹ з проведення навчальних курсів на базі Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України;
ӹӹ створення на наявних інформаційних ресурсах Львівської обласної ради/обласної державної адміністрації
відкритої бази знань та кращих практик у галузі електронного урядування;
ӹӹ розробка навчального курсу відеолекцій з питань
електронного урядування.

Першочергові завдання у сфері е-урядування у
Львівській області:
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

забезпечення створення інфраструктури ICT;
забезпечення доступу до мережі Інтернет для
усіх органів місцевого самоврядування Львівської області;
публічне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Львівської області усіх
рівнів;
підвищення кваліфікації кадрів в кожному з
органів місцевого самоврядування, здатних реалізувати завдання у сфері е-урядування;
формування підходу щодо фінансування заходів
у сфері електронного урядування у рамках обласної Програми «Електронна Львівщина»;
використання інформаційних технологій в
роботі органів місцевого самоврядування (визначення переліку напрямків, які можуть бути
інформатизовані, в першу чергу адміністративні послуги).

Сайт української частини Мережі місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону
http://celdn.euroregionkarpaty.com.ua/
Все про курорти Карпат на сайті проекту «Стратегія розвитку рекреаційного туризму
українсько-польської частини Карпатського Єврорегіону»
http://www.kurortykarpat.euroregionkarpaty.com.ua/
Новини проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад»
http://carplocalnet.euroregionkarpaty.com.ua/
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

«Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону: порадник для
українських агенцій місцевого розвитку».
Публікація в рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського
Єврорегіону – можливості для України», що реалізувався Асоціацією органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансувався
Міжнародним Вишеградським Фондом містить аналізи актуального стану агенцій місцевого/регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Чехії та
української частини Карпатського Єврорегіону, рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального/місцевого розвитку
української частини Карпатського Єврорегіону, інформацію на тему стратегічного планування для агенцій регіонального розвитку, а також перелік
агенцій місцевого/регіонального розвитку Підкарпатського воєводства
Польщі, Словаччини, чеської частини Єврорегіону Глаценсіс та української
частини Карпатського Єврорегіону.

Путівник «Курорти Карпат. Можливості мандрівок та відпочинку в
українсько-польському прикордонні».
Публікація у рамках проекту «Промоція потенціалу Карпат – створення
транскордонної промоційної платформи»», що реалізувався Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансувався Європейським Союзом має на меті презентувати курорти українськопольського прикордоння, а також цікаві місця, яким славляться Карпати.
На сторінках цієї публікації Ви потрапите у віртуальну мандрівку такими
визначними місцями Львівщини, Закарпаття, Івано-Франківщини та Підкарпатського воєводства. Публікацію здійснено двома мовами: українською
та польською.

Каталог «Курорти Карпат. Пропозиції лікування, оздоровлення та відпочинку в українсько-польському прикордонні».
Публікація у рамках проекту «Промоція потенціалу Карпат – створення
транскордонної промоційної платформи»», що реалізувався Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансувався Європейським Союзом має на меті презентувати пропозиції лікування,
оздоровлення та відпочинку в курортах українсько-польського прикордоння,
а саме Трускавці, Моршині, Східниці, Немирові, Шклі та Великому Любені,
що на Львівщині, та Івоничі Здрою, Риманові Здрою, Поляньчику та Горинці
Здрою з Підкарпатського воєводства. Каталог містить систематизовану
інформацію про лікувальну спеціалізацію курортів, місця, варті відвідування, а також перелік санаторно-курортних закладів, об’єктів проживання
та харчування. Публікацію здійснено двома мовами: українською та польською.

МЕРЕЖІ СПІВПРАЦІ
У рамках реалізації проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для України» Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» було ініційовано створення мережі місцевого розвитку української частини Карпатського
Єврорегіону. Станом на грудень 2014 року учасниками мережі стали 50 організацій – агенцій
регіонального/місцевого розвитку та неурядових організацій, що займаються питаннями місцевого/регіонального розвитку української частини Карпатського Єврорегіону: Закарпатської, ІваноФранківської, Львівської та Чернівецької областей. Координатор мережі - Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна - пропонує учасникам мережі:

ӹӹ професійні консультації для представників агенцій регіонального/
місцевого розвитку з питань стратегічного планування, проектного
менеджменту, налагодження партнерств і транскордонної співпраці,
створення та функціонування організацій та впровадження громадських ініціатив;
ӹӹ Інтернет сервіс з базами даних та «базою знань» для агенцій регіонального/місцевого розвитку з питань стратегічного планування,
проектного менеджменту, налагодження партнерств і транскордонної
співпраці;
ӹӹ розробку для агенцій регіонального/місцевого розвитку стратегічних планів;
ӹӹ надання підтримки (технічної, фінансової та адміністративної)
для реалізації ініціатив агенцій регіонального/місцевого розвитку;
ӹӹ проведення тренінгів, семінарів, навчань з питань створення та
функціонування агенцій регіонального/місцевого розвитку та впровадження громадських ініціатив.

У квітні 2014 року Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» підписала Декларацію про співпрацю, що має на меті створення неформальної мережі для поглиблення чотирьохсторонньої
співпраці у рамках Карпатського Єврорегіону та Єврорегіону «Глаценсіс» у таких напрямках як обмін досвідом та
кращими практиками регіонального розвитку у рамках Карпатського Єврорегіону та Єврорегіону «Глаценсіс»; спільний
пошук можливостей подальшої підтримки співпраці агенцій місцевого/регіонального розвитку у рамках мереж співпраці Карпатського Єврорегіону та Єврорегіону «Глаценсіс»;
надання підтримки агенціям місцевого/регіонального розвитку щодо налагодження партнерства, ефективне використання європейських фондів для реалізації спільних проектів місцевого/регіонального розвитку та транскордонної і
міжрегіональної співпраці.
Асоціація представлена у всеукраїнській мережі фахівців та
практиків з регіонального та місцевого розвитку «РегіоНет».
Діяльність мережі спрямована на об’єднання провідних фахівців
і практиків у сфері регіонального та місцевого розвитку з усіх регіонів України, їх залучення до вироблення та реалізації політики, а також забезпечення доступу органів місцевого самоврядування до кращих практик місцевого та регіонального розвитку.
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» входить до української частини Платформи громадянського суспільства Україна
– ЄС, що розпочала свою роботу у листопаді 2014 року та працює у робочій групі «Транскордонне та міжрегіональне співробітництво»
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ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Асоціація здійснює свою діяльність завдяки фінансовій підтримці таких інституцій та
фондів:

Європейський Союз

Програма транскордонного
співробітництва Польща – Білорусь
– Україна 2007-2013

Посольство Фінляндії
в Україні

Львівська обласна рада

Міжнародний Вишеградський
Фонд

Компанія UPS

Львівська ОДА

Партнерське оточення Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна»:

НАДХОДЖЕННЯ
Джерела надходжень
Залишок станом на 01.01.2014
Членські внески
Благочинні внески
Кредитні кошти
інші надходження
Проектні кошти, в т.ч. з
Коштів Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2007-2013
Проекту приватно-публічного партнерства з компанією UPS та організацією PAUCI у
рамках Програми з підтримки шкіл та освіти учнів з польсько-українського прикордоння
Міжнародного Вишеградського Фонду
Посольства Фінляндії в Україні
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
ВИДАТКИ
Статті витрат
Адміністративні витрати, в т.ч.
Оплата праці
Податки і збори
Витрати на утримання офісу
Обслуговування веб-сайту
Витрати на програмне забезпечення 1С
Проектні витрати
в т.ч. співфінансування проектів
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
Залишок станом на 01.01.2015

Джерела надходжень коштів до Асоціації в 2014 році
Членські внески

Асоціація європейських
прикордонних регіонів

Асоціація Єврорегіон
Карпатський Польща

Асоціація на користь розвитку і
промоції Підкарпаття «Про Карпатія»

Благочинні внески
Кредитні кошти
інші надходження

Проектні кошти

Департамент міжнародного
співробітництва та туризму Львівської ОДА

Фонд Східна Європа

Агенція регіонального
розвитку Свиднику
(Словацька Республіка)

Статті видатків Асоціації в 2014 році
Оплата праці

Регіональний філіал Національного
Асоціація “Мitteleuropa”
інституту стратегічних досліджень Фундація українсько-польської
(Італія)
співпраці ПАУСІ
у м. Львові

Агенція регіонального
розвитку (Чеська Республіка)

Харківська ГО
Єврорегіон Слобожанщина

Податки і збори

Витрати на
утримання офісу

Обслуговування
веб сайту
Витрати на програмне
забезпечення 1С
Проектні витрати
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Сума, грн.
179 189,17
390 000,00
99 800,00
25 000,00
517,00
1 204 138,73
910 973,03
236 956,75
55 386,30
822,65
1 719 455,73
Сума, грн.
269 726,79
157 597,43
105 621,58
6 507,78
400,00
2 880,00
1 594 731,18
313 157,00
1 867 737,97
30 906,93
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
НАША КОМАНДА

Галина Литвин
Виконавчий директор
h.lytvyn@euroregionkarpaty.com.ua

Наталія Бандура
Менеджер по роботі
з територіальними громадами
n.bandura@euroregionkarpaty.com.ua

Іванна Качмарик-Ярема
Менеджер проектів
i.ka4maryk@euroregionkarpaty.com.ua

Андрій Ганкевич
Заступник виконавчого директора фінансовий менеджер
a.gankevych@euroregionkarpaty.com.ua

Анна Кузюта
Менеджер з питань взаємодії
з органами місцевого самоврядування
office@euroregionkarpaty.com.ua

Роман Паславський
Бухгалтер
eku@ukr.net

Асоціація органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати – Україна»
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18/140
+380322357574
eku@ukr.net
http://euroregionkarpaty.com.ua
https://www.facebook.com/pages/ЄВРОРЕГІОН-КАРПАТИ-УКРАЇНА
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Асоціація органів місцевого самоврядування
«ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ – УКРАЇНА»:
спільними зусиллями до розвитку Карпат
Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» вже 8 років творить
політику розвитку Карпат на підставі мережевої співпраці
публічних, приватних та позаурядових суб'єктів. Ми
координуємо систему співпраці, що базується на професійних
організаційних структурах та процедурах. Пропонуємо нашу
відкритість та професіоналізм завдяки потенціалу наших
контактів та силі наших партнерських інституцій!
Запрошуємо до співпраці в Карпатах!

