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14.15 – 15:00 РЕЄСТРАЦІЯ, ВІТАЛЬНА КАВА 

15:00 – 15:30 ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ: 
• Вольфґанґ БІНДЗАЙЛЬ, Постійний заступник Посла 
Німеччини в Україні

• Хюґ МІНҐАРЕЛЛІ, Посол, Голова Представництва ЄС  
в Україні

• Ольга СТЕФАНИШИНА, генеральний директор 
Урядового офісу координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції 

15:30 – 17:00 ПРЕЗЕНТАЦІЇ – отримайте натхнення 
від команд EU Association Lab 

• Нецінові критерії у державних закупівлях (електронна 
система) Андрій ТЕЛЮПА/Ярема ДУЛЬ, Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі України;

• Опрацювання скарг у сфері фінансових послуг (онлайн- 
інструмент) Олена ОНИЩУК, Національний банк України;

• Верифікація бенефіціарних власників (концепція) Ігор 
ГАЄВСЬКИЙ, Державна служба фінансового моніторингу; 

• Культурна спадщина та переміщені культурні цінності 
(онлайн-платформа) Тамара МАЗУР, Міністерство 
культури;

• Безпека нехарчових продуктів (мобільний додаток) 
Тетяна ГРИНЧУК, Міністерство економічного розвитку  
та торгівлі України. 

Зворотний зв’язок від аудиторії

17:00 – 17:40 ЗНАЙОМСТВО з командами EU 
Association Lab. Познайомтеся з командами та дізнайтеся 
більше про їх пілотні проекти на стендах 

17:40 – 18:00 ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ
Оцініть презентації та відсвяткуйте успіх команд

18:00 – 19.30 ВЕЧІРНІЙ ПРИЙОМ ТА СПІЛКУВАННЯ

14:15 – 15:00  REGISTRATION, WELCOMING COFFEE

15:00 – 15:30  WELCOME SPEECHES BY:
•  Wolfgang BINDSEIL, Deputy Head of Mission at the 
Embassy of the Federal Republic of Germany

•  Hugues MINGARELLI, Ambassador and Head  of the EU 
Delegation to Ukraine

•  Olga STEFANISHYNA, Director-General  of the Government 
Office for Coordination  of European and Euro-Atlantic 
Integration  
 
15:30 – 17:00 PITCHES - get inspired by the EU 
Association Lab Teams

•  Non-price criteria in public procurement (electronic 
system) by Andrii TELIUPA/Yarema DUL, Ministry  of 
Economic Development and Trade of Ukraine;

•  Complaint management in the sphere of financial  services 
(online tool concept) by Olena ONISCHUK,  National Bank of 
Ukraine;

•  Verification of ultimate beneficiary owners (concept)  by 
Ihor HAYEVSKYI, State Financial Surveillance Service;

•  Cultural heritage and displaced cultural items (online 
platform) by Tamara MAZUR, Ministry of Culture; 

•  Product safety for non-food products (mobile app) by 
Tetiana HRYNCHUK, Ministry of Economic  Development 
and Trade of Ukraine. 

 Feedback from the audience

17:00 – 17:40 MEET & GREET with the 5 EU Association 
Lab Teams. Meet the teams and learn more on their pilots 
 at the teams-corners 
  
17:40 – 18:00 AWARD-CEREMONY
Evaluate the pitches and celebrate the teams`success

18:00 – 19:30  EVENING RECEPTION AND NETWORKING

 ПРОГРАМА ДЕМО ДНЯ DEMO DAY AGENDA
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ПРО EU ASSOCIATION LAB

EU Association Lab – інкубаційна програма 
для імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та з ЄС

У липні 2018 року перед українськими 
держуправлінцями відкрилась унікальна можливість 
реалізації інноваційних проектів – стартувала перша 
в Україні інкубаційна програма у сфері держсектору 
«EU Association Lab».

EU Association Lab – це конкурсна програма 
нових ідей, що сприяє інноваційним підходам у 
держуправлінні та покликана надати новий імпульс 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

У багатьох випадках фахівці міністерств, 
відповідальних за реалізацію Угоди, завдяки 
офіційним документам точно знають, ЩО саме 
вони повинні робити, але при цьому не завжди 
до кінця розуміють, ЯК. Завдання EU Association 
Lab – допомогти держфахівцям спільно з бізнесом і 
громадянським суспільством знайти відповідь на це 
питання та втілити власні ідеї для реалізації Угоди.

EU Association Lab створена спільно з 
Урядовим офісом координації європейської 
та євроатлантичної інтеграції та GIZ. Вона 
імплементується за підтримки 1991 Open Data 
Incubator та є складовим компонентом проекту 
«Консультаційний фонд підтримки асоціації 
Україна-ЄС», який фінансується Федеральним 
Урядом Німеччини. 

Програма складається з трьох циклів та 
триватиме до 2020 року.

Пріоритетними темами для програми 2018 
року Урядовий офіс визначив наступні:

• Ринковий нагляд
• Законодавство про компанії та корпоративне 
управління (зокрема розкриття інформації про 
філії іноземних компаній)
• Державні закупівлі (зокрема нецінові критерії у 
публічних закупівлях)
• Стратегії інтеграції до цифрового ринку ЄС
• Стале управління лісовими ресурсами 
(торгівельні та екологічні аспекти)

ABOUT EU ASSOCIATION LAB

EU Association Lab – an incubation program 
for the implementation of the Association 
Agreement with EU

In July 2018, Ukrainian public servants received a 
unique opportunity to implement their innovative 
projects – EU Association Lab, the first incubation 
program in the public sector in Ukraine, was launched.

EU Association Lab is a contest-based program for 
new ideas that fosters the innovative approach in public 
management and aims to give a new impulse to the 
implementation of the Association Agreement with EU. 

In many cases, employees at the ministries 
responsible for the implementation of the Agreement 
know WHAT exactly they must do in accordance 
with the official guidelines. However, there is often 
lack of clear understanding of HOW to do this. 
Therefore, the purpose of EU Association Lab is to 
help public servants – in a joint effort with business 
and the civil society – find the answer and to enable 
them to implement their own ideas concerning the 
implementation of the Association Agreement.

EU Association Lab was founded jointly by the 
Government Office for Coordination of European and 
Euro-Atlantic Integration and the GIZ. It is an activity 
of the project “Advisory Fund for EU Association of 
Ukraine” that is funded by the Federal Government 
of Germany. The incubation program is implemented 
with the support of 1991 Open Data Incubator.

It consists of three cycles and runs from 2018 
until 2020.

The Government Office set the following priority 
areas for the EU Association Lab in 2018: 

• Market supervision
• Legislation on companies and corporate 
management (especially concerning the disclosure 
of information about the subsidiaries of foreign 
companies)
• Public procurement (especially non-pricing criteria 
in public procurement)
• Strategies of integration in the EU digital market
• Sustainable management of forest resources 
(trade and environmental aspects)



8 9

ТАЙМЛАЙН ПРОГРАМИ / TIMELINE OF THE PROGRAM
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 2018-2019 PROGRAM RESULTS IN 2018-2019

«У рамках EU Association Lab ми з міністерствами та іншими органами влади матимемо  
унікальну можливість побачити амбітні проекти, які базуються на тих можливостях,  
які вже є, які закладені у нашій угоді про Асоціацію між Україною та ЄС».  
 
“EU Association Lab gives ourselves, our line ministries and other state bodies a unique opportunity to 
see ambitious projects based on the possibilities already available thanks to our EU-Ukraine Association 
Agreement” – Оlga Stefanyshyna, Head of the Government Office for Coordination of European  
and Euro-Atlantic Integration”.

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА, 
керівник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

ОLGA STEFANYSHYNA, 
Head of the Government Office for Coordination of European and Euro-Atlantic Integration.

«Ця інноваційна програма на часі! Ми щиро віримо, що нові підходи для розробки продуктів чи 
сервісів у таких сферах, як: цифровий ринок, безпека продуктів та якісний державний ринковий 
нагляд, стале управління лісовими ресурсами та інш., сприятимуть посиленню усвідомлення 
громадськості важливості імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». 
 
“This innovation program is highly relevant! We do believe that new approaches in the development 
of products or services in such areas as digital market, safety of products, high-quality state market 
supervision, sustainable management of forest resources and others will help to raise public awareness  
of the importance of the Association Agreement with EU”. 

АННЕ БЕРЧІО, 
радник проекту «Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС», GIZ 

ANNE BERCIO,  
Senior Advisor at the Advisory Fund for EU Association of Ukraine, GIZ.
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КОМАНДИ ТА ПРОЕКТИ TEAMS AND PROJECTS
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БОРЦІ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКЦІЮ / 
FIGHTERS FOR ACCURATE PRODUCT INFORMATION

Команда: представники Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), 
Технічний комітет стандартизації 144 «Інформація і 
документація», Українська Рада Бізнесу.

Керівник команди: Тетяна Гринчук, Начальник 
управління контролю та захисту прав споживачів 
департаменту розвитку підприємництва та 
регуляторної політики МЕРТ.

The team: representatives of the Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine (MEDT), 
Technical Standardization Committee 144 “Information 
and Documentation”, Ukrainian Business Council.

The team leader: Tetiana Hrynchuk, Head of the Unit 
for Control and Protection of Consumers’ Rights at the 
Department for Development of Entrepreneurship and 
Regulatory Policy, Ministry of Economic Development 
and Trade.

green@me.gov.ua green@me.gov.ua

НОТАТКИ/NOTES:

КУПУЙ БЕЗПЕЧНЕ BUY SAFE

Не бійтесь мріяти, щоб досягти успіху. 
На шляху реалізації мрії знайдуться друзі, 
які допоможуть її реалізувати.  
Але без вас й вашого прагнення нічого  
не відбудеться

Do not be afraid to dream of success. On the 
way of realization of a dream there will be 
friends who will help to realize it.  
But nothing will happen without you and 
your aspiration.

Команда взялася будувати новий формат взаємодії 
між громадянами, бізнесом та державою щодо 
контролю безпеки нехарчової продукції. 

Уявіть: ви купуєте дитині іграшку, однак на 
пакуванні немає жодної інформації про норми 
безпеки товару. Що робити? На допомогу 
покликаний прийти додаток «КУПУЙ БЕЗПЕЧНЕ». 

Завдяки сервісу кожен громадянин зможе легко 
надіслати звернення про сумнівну продукцію до 
відповідного органу, а також власноруч перевірити 
товар за ступенем небезпеки. Органи ринкового 
нагляду, своєю чергою, зможуть швидше адресно 
обробляти скарги, зокрема, завдяки зручному чек-
лісту. Процес перевірки стане прозорішим для всіх 
сторін. 

У планах команди на найближчі півроку — запуск 
додатку з базовими функціями, тестування зі 
споживачами та бізнесом, а також проведення 
національної промо-кампанії проекту. Проект 
сприятиме зближенню систем ринкового нагляду 
Євросоюзу та України.

The team is building up a new format for interaction 
between citizens, business and the government 
concerning safety control of non-food products. 

Just assume that you want to buy a toy for a kid, 
but you cannot see any product safety data on the 
package. What can you do? The application “BUY SAFE” 
shall help you. 

Using this app, every citizen will be able to send a 
message about a suspicious product easily to the 
responsible state body as well as to check the safety of 
the product by her/himself. Based on this application, 
market supervision bodies will be able to speed up 
the processing of consumers’ complaints, which is 
also possible thanks to a user-friendly checklist. The 
check process thus becomes more transparent for all 
parties.

For the next six months the team plans to launch the 
application with its basic functions, to test it together 
with consumers and business as well as to conduct 
a national promotion campaign for its project. The 
project aims to contribute to the harmonization of the 
market supervision systems of the EU and Ukraine.
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АДЕПТИ ПРОЗОРОСТІ ДАНИХ ПРО ВЛАСНИКІВ КОМПАНІЙ / 
ADEPTS OF TRANSPARENT DATA ABOUT BUSINESS OWNERS

Команда: представники Міністерства юстиції, 
Національного банку, Державної служби 
фінансового моніторингу та Державної фіскальної 
служби України.

Керівник команди: Ігор Гаєвський, Перший 
заступник Голови, Державна служба фінансового 
моніторингу.

The team: representatives of the Ministry of Justice, 
National Bank, State Financial Monitoring Service and 
the State Fiscal Service of Ukraine.

The team leader: Igor Gayevsky, First Deputy 
Chairman, Director of the Department for 
Coordination of the Financial Monitoring System.

НОТАТКИ/NOTES:

ДО100ВІРНО DO100VIRNO

Успішна країна рівних можливостей - це 
наша чітка візія. Досягаємо амбітної 
мети разом,  змінюючись та втілюючи 
важливі для країни зміни.

A successful country of equal opportunities is 
our clear vision. To achieve ambitious goals 
together, to change ourselves and embody 
important changes for the country.

У 2015 році Україна однією з перших країн світу 
зробила інформацію про власників юридичних осіб 
публічною, і централізований реєстр юридичних 
осіб став загальнодоступним. Однак, ця історія 
успіху поки є неповною: у реєстрі вказується 
бенефіціарний власник юрособи, та немає жодних 
додаткових відомостей про структуру власності, а 
у випадку багатьох старих компаній — навіть імені 
бенефіціарного власника. 

Для вирішення цього виклику команда створює 
ресурс, завдяки якому громадяни, бізнес та 
держоргани завжди зможуть отримати точну та 
правдиву інформацію про структуру власності 
будь-якої юридичної особи, яка зареєстрована та 
здійснює свою діяльність в Україні. 

Команда працює над розробкою нормативних 
актів, створює алгоритми автоматизованого 
крос-чекінгу по різним реєстрам. За словами 
учасників, найбільше у досягненні цілей допомагає 
розуміння методології scrum. Серед великих планів 
— розробити концепцію системного механізму 
валідації і верифікації даних в Україні.

In 2015, Ukraine became one of the first countries to 
disclose information about the owners of legal entities 
and to open the central register of legal entities for the 
public. However, this success story is not complete yet: 
The register lists beneficiary owners of legal entities, 
but it does not contain any additional data about 
the ownership structure; as far as many companies 
founded long ago are concerned, the register does not 
even contain the names of their beneficiary owners.

To solve this issue, the project team is building up a 
web resource enabling citizens, business and state 
bodies to retrieve accurate and credible information 
about the ownership structure of any legal entity 
registered and operating in Ukraine.

The team is now preparing relevant regulations and 
developing algorithms for the automated cross-
checking of data in different registers. According to 
the team members, the scrum methodology is most 
helpful in achieving their goal. One of the ambitious 
plans of the team is to develop a concept for the 
mechanism of systemic validation and verification of 
data in Ukraine. 

gaevskiy@sdfm.gov.ua gaevskiy@sdfm.gov.ua
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ЛИЦАРІ ЗЕЛЕНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ / 
KNIGHTS OF GREEN PROCUREMENT

Команда: Департамент регулювання публічних 
закупівель Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, ДП ProZorro, Міністерство 
екології та природних ресурсів України, команда 
підтримки реформ Мінекономрозвитку, ВГО «Жива 
планета», GoLocal, Центр екологічної стандартизації 
Державної екологічної академії післядипломної 
освіти та управління, GPA in UA.

Керівник команди: Наталія Шимко, Заступник 
директора департаменту регулювання публічних 
закупівель - начальник відділу політики 
регулювання публічних закупівель Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України.

The team: Department for Public Procurement 
Regulation of the Мinistry of Economic Development 
and Trade of Ukraine, DP ProZorro, Ministry of Ecology 
and Natural Resources of Ukraine, reform support 
team of the Ministry of Economic Development and 
Trade, VGO “Zhyva Planeta”, GoLocal, Ecological 
Standardization Centre of the State Ecological 
Academy for Post-Graduate Study and Management, 
GPA in UA.

The team leader: Natalia Shymko, Deputy Director 
of the Department for Public Procurement Regulation 
– Head of the Unit for Public Procurement Regulation 
Policy, Ministry of Economic Development and Trade 
of Ukraine.

НОТАТКИ/NOTES:

НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ ПРОЗОРРО NON-PRICE CRITERIA PROZORRO

Державна служба — це можливість 
змінювати країну на краще. Нас 
мотивує досягнення реальних 
конкретних результатів, які 
покращують стан справ в країні.

Civil service is an opportunity to change 
the country for the better. We are 
motivated by the achievement of the real 
concrete results that improve the situation 
in the country.

Система електронних держзакупівель ProZorro 
— візитівка України у світі та приклад для 
наслідування у просторі цифрового врядування. 
Однак і тут Україні ще є куди рухатись. Наразі 99% 
замовників нехтують критеріями екологічності 
та енергоефективності при закупівлі товару, не 
використовуючи нецінові критерії у закупівлях. 
Розвивати цей новий підхід взялася велика 
група спеціалістів на чолі з представниками 
Мінекономрозвитку. 

Команда створює сервіс, що допоможе замовникам 
тендерів використовувати при відборі підрядника 
не лише критерій найменшої ціни, а й екологічності 
та енергоефективності. Нововведення матиме 
подвійний ефект: держава при закупівлі 
керуватиметься ознакою якості, безпеки та 
довгострокової економії, а бізнес буде мотивований 
пропонувати інноваційні, енергозберігаючі та 
екологічні рішення. Проект сприяє реформуванню 
системи держзакупівель відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

На часі для команди — запуск MVP, пілотні 
тестування, популяризація сервісу, навчання 
клієнтів та інтеграція з іншими сервісами системи 
електронних закупівель.

The electronic public procurement system ProZorro is 
the showcase for Ukraine worldwide and a benchmark 
in the electronic government. However, Ukraine still has 
room for improvement in this area. Presently, 99% of 
buyers ignore the criteria of environmental performance 
and energy efficiency and thus do not use the non-pricing 
criteria for their procurement operations. A big team 
of professionals led by representatives of the Ministry 
of Economic Development and Trade is developing this 
approach now.

The team is developing a service enabling buyers to 
select suppliers taking into account not only the lowest 
price, but also environmental performance and energy 
efficiency. This innovation is supposed to have a double 
impact: the state will pay attention to quality, safety 
and long-term savings when selecting suppliers, and 
business will have the incentive to propose innovative, 
energy-saving and environmentally safe solutions. 
The project contributes to the reform of the public 
procurement system in line with the EU-Ukraine 
Association Agreement.

The current objectives of the team — launch of MVP, 
pilot tests, promotion of the service, trainings for 
customers and integration with other services of the 
electronic procurement system.

nataly.shymko@gmail.com nataly.shymko@gmail.com
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The team: the National Bank of Ukraine, National 
Commission for Stocks and Securities, National 
Commission for State Regulation of Financial Services 
Market (Natskomfinposlug).

The team leader: Oksana Paraskeva,  
Project office «Financial sector reforms in Ukraine».

ТВОРЦІ НОВИХ ПРАВИЛ ГРИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ / 
CREATORS OF NEW RULES OF THE GAME ON THE FINANCIAL MARKET

Команда: Національний банк України (НБУ), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку України, Нацкомфінпослуг.

Керівник команди: Оксана Параскева,  
проектний офіс «Підтримка реформ фінансового 
сектору в Україні».

oksanaparaskeva@gmail.com oksanaparaskeva@gmail.com

НОТАТКИ/NOTES:

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА  
«GOODFIN»

INTERNET PLATFORM 
“GOODFIN”

Радимо не боятися реалізовувати 
будь-які найамбітніші ідеї, об’єднувати 
навколо себе ініціативних людей з 
новаторським мисленням, оскільки 
саме це дозволить реалізувати навіть 
найскладніший проект.

Civil service is an opportunity to change 
the country for the better.  
We are motivated by the achievement  
of the real concrete results that improve 
the situation in the country.

Команда проекту має на меті змінити підхід до 
якості надання фінансових послуг в Україні. 
Учасники створюють Єдиний інтернет-портал для 
споживачів фінпослуг. Сервіс об’єднає інформацію 
щодо продуктів та послуг банків та інших 
фінансових організацій, міститиме бази даних, 
реєстри та модулі для аналізу та зберігання даних. 

Проект бореться одразу з кількома викликами. 
По-перше — відсутністю в Україні дієвої системи 
захисту споживачів фінансових послуг. По-друге 
— браком інструментів для вирішення суперечок 
між постачальниками та споживачами фінансових 
послуг на досудовому рівні. 

На старті програми команда мала кілька основних 
завдань, та вирішила сконцентрувати увагу саме 
на створенні єдиного порталу, або «Єдиного 
вікна». Для запуску прототипу учасники планують 
отримати підтримку від регуляторів, створити 
необхідне законодавче підґрунтя та об’єднати 
професійні асоціації для адвокації проекту. 

The project team wants to change the approach to the 
quality of financial services in Ukraine. It is building 
up a single web portal for the consumers of financial 
services. It will consolidate information about the 
products and services of banks and other financial 
organisations as well as contain databases, registers 
and modules for the analysis and storage of data. 

The project is tackling several challenges in one go. 
First, it addresses the lack of an effective system 
for the protection of financial service consumers in 
Ukraine. Second, it addresses the lack of tools for 
settling disputes between providers and consumers of 
financial services in the pre-court procedure.  

At the initial stage, the project team had several 
objectives but decided to focus on the creation of a 
single web platform or a “single-stop” resource. For 
the launch of the prototype the team members are 
going to receive support from the regulating bodies, 
to create the necessary legal basis and to unite 
professional associations for the advocation of the 
project. 
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Команда: Міністерство культури України, 
Український центр культурних досліджень.

Керівник команди: Тамара Мазур, Заступник 
Міністра культури України.

РОБІН ГУДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ / 
ROBIN HOODS OF THE DIGITALIZATION OF CULTURAL HERITAGE

The team: Ministry of Culture of Ukraine, Ukrainian 
Centre of Culture Studies.

The team leader: Tamara Mazur, Deputy Minister  
of Culture of Ukraine.

mazur@mincult.gov.ua mazur@mincult.gov.ua

НОТАТКИ/NOTES:

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА CULTURAL HERITAGE

Культурна спадщина  - це 
індивідуальність  держави.

Cultural heritage forms the individuality  
of the state.

Незалежній Україні вже 27 років, але у нас досі діє 
радянський перелік пам’яток культури, а його облік 
ведеться у паперовій формі. Команда Міністерства 
культури працює над створенням електронного 
реєстру культурної спадщини. За задумом, він 
допоможе зібрати, обробити, проаналізувати та 
оптимізувати процес переміщення 14+ мільйонів 
предметів музейного фонду та 130+ тисяч об’єктів 
матеріальної та нематеріальної культурної 
спадщини. 

Проект актуальний ще й тому, що має потенціал 
вирішити проблему відсутності методів захисту 
та повернення культурних цінностей з тимчасово 
окупованих територій. У разі коректної інтеграції 
у бази даних ЄС проект дозволить збільшити 
рівень відкритості країни, посилити інвестиційну 
та туристичну привабливість. Ресурс сприятиме 
виконанню Угоди про асоціацію у контексті 
збереження і оцінки культурної та історичної 
спадщини. 

Один з найбільших викликів для проекту — 
пошук оптимального ІТ-рішення, що б дозволило 
структурно поєднати на одному ресурсі різні 
реєстри та модулі для обліку культурної спадщини. 

Вже навесні 2019 команда планує створити MVP 
порталу«Культурна спадщина».

The independent Ukraine has already celebrated its 
27th birthday, but it still has the list of its cultural 
heritage objects prepared back in the Soviet times that 
is still maintained in printed form. The project team 
is developing the electronic register of the cultural 
heritage. The idea behind it is to consolidate, process, 
analyze and streamline the transfer of more than 
14 million of museum items and more than 130,000 
objects of material and immaterial cultural heritage.

This project is also relevant, because it can solve the 
problem of the missing mechanism for the protection 
and return of cultural objects from the temporary 
occupied territories. In case of its correct integration 
into the EU databases the project will make the 
country more open and attractive for investors 
and tourists. The register will contribute to the 
implementation of the Association Agreement in terms 
of the preservation and evaluation of cultural and 
historical heritage.

One of the biggest challenges for the project is to 
find the optimal IT solution to consolidate different 
registers and modules for the registration of cultural 
heritage objects.
 
In spring 2019 the team plans to create the MVP of the 
portal “Cultural Heritage”.
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КООРДИНАТОРИ

«Консультаційний фонд підтримки асоціації  
Україна-ЄС», GIZ

Ініціатором інкубаційної програми є проект «Консультаційний 
фонд підтримки асоціації Україна-ЄС», створений у рамках 
німецько-української міжурядової співпраці. Мета проекту 
полягає у покращенні умов для реалізації Угоди про Асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. 

Одним із ключових завдань є підсилення спроможності 
інституцій, відповідальних за реалізацію Угоди. Проект надає 
консультаційну підтримку галузевим міністерствам та основним 
суб’єктам з реалізації реформ у адаптації їхніх функціональних 
напрямів до стандартів ЄС, підвищенні ефективності роботи та 
якості послуг, а також заохочує їх до реалізації на конкурсних 
засадах проектів, які стосуються реформ зі зближення з ЄС. 

Для фахівців та керівників державних інституцій проект 
регулярно проводить спеціалізовані тренінги з розвитку 
потенціалу. Виконавцем проекту є німецька урядова компанія 
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH», що реалізує його на замовлення Федерального 
міністерства економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини (BMZ).

COORDINATORS

Advisory Fund for EU Association of Ukraine, GIZ

The initiator of the incubation program is the project Advisory Fund 
for EU Association of Ukraine. It is a part of the German-Ukrainian 
government cooperation. The goal of the project is to improve 
conditions for the implementation of the EU-Ukraine Association 
Agreement. 

One of the key tasks is to enhance the capacities of the institutions 
responsible for the implementation of the Agreementмм. The project 
provides advisory support to the line ministries and the key bodies 
concerning reforms aimed to adjust their responsibilities to the 
respective EU standards, the improvement of the effectiveness of 
their operations and quality of their services as well as motivates 
them to take part in contests for the implementation of projects 
related to harmonization with the EU. 

The project conducts regular trainings for the specialists and senior 
officials of state bodies wishing to develop their capacities. The 
project is implemented by the German federal company Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
commissioned by the Federal Ministry of Economic Cooperation and 
Development (BMZ).

https://www.giz.de/en/worldwide/64052.html https://www.giz.de/en/worldwide/64052.html
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КООРДИНАТОРИ

Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції

Бенефіціаром Консультаційного фонду є Урядовий офіс 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Урядовий офіс здійснює координацію діяльності органів 
виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, 
спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, а також спрямування 
та контроль політичного та політико-військового діалогу і 
практичного співробітництва з НАТО та державами-членами 
Північноатлантичного Альянсу.

Ключові завдання нового Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції:

• координація процесу адаптації законодавства України  
до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та стандартів  
і рекомендацій НАТО;
• аналіз залучення і використання міжнародної допомоги, 
спрямованої на підтримку виконання завдань у сферах 
європейської та євроатлантичної інтеграції;
• розроблення та реалізація стратегій, програм та інших 
документів з інформування громадськості та комунікації у 
сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
• забезпечення здійснення перекладу acquis ЄС українською 
мовою, оновлення глосарію термінів acquis ЄС;
• проведення спільних засідань органів асоціації Україна –  
ЄС та секретаріатство української частини таких органів;
• оцінка результативності виконання завдань у сферах 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

COORDINATORS

Government Office for Coordination of European and Euro-
Atlantic Integration

The beneficiary of the Advisory Fund is the Government Office for 
Coordination of European and Euro-Atlantic Integration (GOCEEI). 

The Government Office coordinates the activities of the bodies of 
executive power concerning the development and implementation 
of measures to fulfill the EU-Ukraine Association Agreement. It as 
well steers and monitors the political, political-military dialogue and 
practical cooperation with the NATO and its member states.

The key tasks of the Government Office for Coordination of 
European and Euro-Atlantic Integration are as follows:

• Coordination of the adjustment of the Ukrainian legislation to 
the laws of the European Union as well as NATO standards and 
recommendations;
• Analysis of the acquisition and use of international aid to  
support the implementation of the objectives of European  
and Euro-Atlantic integration;
• Development and implementation of strategies, programs and 
other documents for public information and communication in the 
field of European and Euro-Atlantic integration;
• Translation of the EU acquis into Ukrainian, update of the 
glossary for the EU acquis;
• Joint meetings of the bilateral bodies responsible for the  
EU-Ukraine Association 
• Performance assessment in the field of European and Euro-
Atlantic integration.



28 29

КООРДИНАТОРИ

1991 Open Data Incubator

Програма реалізовується за підтримки 1991 Open Data Incubator 
(1991). 1991 — перший в Україні некомерційний інкубатор, 
який допомагає перетворити тонни відкритих даних на реальні 
стартапи, що надають сервіси громадянам, бізнесу та державним 
органам.

Завдяки синергії з найталановитішими ІТ-патріотами 
України 1991 прагне надати нове цифрове життя найбільш 
недигіталізованим секторам економіки. Інкубаційні програми 
1991 допомагають стартапам порозумітися з бізнесом та 
держсектором для створення спільних проектів.

Команда інкубатора провела 17 навчальних програм у 
партнерстві з держорганами, міжнародними організаціями та 
бізнесом. Випускниками інкубатору стали понад 150 проектів, які 
сумарно залучили інвестицій на суму понад 1 мільйон доларів.

1991 — проект, створений громадською організацією SocialBoost 
за підтримки міжнародних донорів, урядових організацій та 
бізнесу. В 2012 році SocialBoost починалася як серія хакатонів 
для ІТ-волонтерів та всіх небайдужих до України для створення 
цифрових сервісів на основі державних даних. За перші три роки 
існування команда провела 10 національних хакатонів та серію 
регіональних заходів. До активностей SocialBoost долучилося 
понад 1000 людей. Вони згенерували 800 ідей, з яких понад 20 
проектів отримали фінансування.

COORDINATORS

1991 Open Data Incubator

The Program is implemented with the support of 1991 Open Data 
Incubator. This is the first non-commercial incubator in Ukraine 
helping to transform tons of open data into real startups providing 
services to citizens, business and state bodies.

Thanks to synergy with the most talented IT-patriots of Ukraine, 1991 
strives to provide the benefits of digitalization to the sectors of the 
economy that are lagging behind most in this field. The incubation 
programs of 1991 Open Data Incubator help startups get in touch 
with business and the public sector to deploy joint projects.

The incubator’s team has implemented 17 training programs in 
partnership with state bodies, international organizations and 
business. The graduates of the incubator are more than 150 projects 
that have attracted investments totaling more than USD 1 million.

1991 is a project established by the civil organization SocialBoost 
with the support of international donors, government organizations 
and business. In 2012, SocialBoost was founded as a series of 
hackathons for IT-volunteers and all citizens wishing to support 
Ukraine in creating digital services based on public data. In the first 
three years, the project team conducted 10 national hackathons and 
a series of national activities involving more than 1,000 people who 
generated 800 ideas more than 20 of which received funding.

Детальніше про проект: http://1991.vc More about the project is available at http://1991.vc
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Ви представник державного управління 
і... маєте ідеї стосовно імплементації Угоди 
про асоціацію Україна-ЄС? У 2019 році 
стартуватиме 2-етап програми EU Association 
Lab. Про запуск конкурсу ми оголосимо на 
нашій сторінці у Facebook:
Advisory Fund for EU Association of Ukraine 

Будемо раді отримати Ваші креативні ідеї, які 
сприятимуть реалізації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС!

Детальніше про програму та умови 
минулорічного конкурсу дізнавайтесь тут: 
https://www.eulab.com.ua/

You are a public servant and ... have ideas 
concerning the implementation of the 
Association Agreement with EU? The second 
phase of EU Association Lab starts in early 
summer 2019. We will announce the contest  
on our Facebook page:
Advisory Fund for EU Association of Ukraine 

We will be glad to receive your creative ideas 
that will contribute to the implementation of 
the EU-Ukraine Association Agreement!

More about the Incubation Program and the 
terms of last year’s contest here:
https://www.eulab.com.ua/

КОНТАКТИ CONTACTS
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