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ПРО ПРОГРАМУ ABOUT THE PROGRAMME

EU Association Lab is the first incubation pro-
gramme in Ukraine aiming to foster an innova-
tive culture in public service and to develop new 
solutions for European integration. 

Participation in the Programme includes inten-
sive trainings using human centered innovative 
approaches in marketing, business planning and 
project management. The Programme also offers 
opportunities to establish partnership for project 
development as well as mentoring by Ukrainian and 
international experts for European integration.

Professionals from state institutions work in teams 
together with representatives of state bodies, busi-
ness and civil society. All teams have six months to 
turn their rough ideas into working prototypes with 
the assistance of the mentors. These prototypes 

are tested, improved and are developed into fully 
operational services even after the Programme 
completion. 

The first contest for the selection of ideas for the 
Programme started in July 2018. Over 150 applications 
were submitted for the contest of ideas and 11 opera-
ble prototypes of services related to European integra-
tion created just in the first two years of Programme’s 
implementation. 

EU Association Lab was launched jointly by the 
Government Office for Coordination of European and 
Euro-Atlantic Integration and GIZ. It is implemented 
with the support of 1991 Open Data Incubator and 
is a component of the project “Advisory Fund for 
EU Association of Ukraine” that is financed by the 
Federal Government of Germany.

EU Association Lab — це перша інкубаційна 
програма в Україні, що орієнтована на роз-
виток інновативної культури у державній 
службі та створення свіжих євроінтеграційних 
рішень. 

Участь у програмі передбачає інтенсивне нав-
чання з людиноцентричних новітніх підходів 
у сферах маркетингу , бізнес-планування та 
проект ного менеджменту, налагодження парт-
нерств для розвитку проекту, а також менторство 
від українських та закордонних експертів з 
євроінтеграції. 

Фахівці державних інституцій працюють у коман-
дах спільно з представниками органів держав-
ного управління, бізнесу та громадянського 
суспільства. Протягом шести місяців команди 

за підтримки менторів перетворюють сирі ідеї 
у робочі прототипи, які згодом тестують, вдоско-
налюють і навіть після завершення програми 
розвивають як повноцінні сервіси. 

Вперше конкурсний набір ідей до програми стар-
тував у липні 2018. За 2 роки до участі у програмі 
було подано більше 150 заявок та як результат, 
створено 11 робочих прототипів євроінтеграцій-
них сервісів. 

EU Association Lab створена спільно з Урядовим 
офісом координації європейської та євроатлантич-
ної інтеграції та GIZ. Вона імплементується за під-
тримки 1991 Open Data Incubator та є складовим 
компонентом проекту «Консультаційний фонд 
підтримки асоціації Україна-ЄС», який фінансується 
Федеральним Урядом Німеччини.
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1 2 3 4 5 6Червень 2019 
June 2019

Червень – липень 
June – July

Липень 
July

Вересень 
September

Вересень – лютий 
September – February

Лютий 
February

PROGRAMME START AND 
ANNOUNCEMENT OF THE 
COMPETITION

СТАРТ ПРОГРАМИ ТА 
ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

SUBMISSION OF 
APPLICATIONS
Selection of up to 15 teams for 
the semi-final

ПРИЙОМ ЗАЯВОК
Визначення до 15 команд-
півфіналістів

EU ASSOCIATION DAY
The teams finalize their ideas 
and present them to the jury. 
The jury shall select 5 teams for 
the final that will participate in 
a half-year incubation 
programme

EU ASSOCIATION DAY
Команди доопрацьовують 
ідеї та презентують їх журі. 
В результаті, 5 команд-
фіналістів журі обирає до 
участі у піврічній інкубаційній 
програмі

KICK-OFF TRAINING
The teams participate in a 
two-day kick-off training 
dedicated to innovative 
methods for the creation of 
prototypes. The training is 
followed by prototype testing 
and the planning of product 
development jointly with the 
Programme mentors

СТАРТОВИЙ ТРЕНІНГ
Команди-фіналісти 
розпочинають програму із 
дводенного тренінгу, де вони 
дізнаються, як за допомогою 
інноваційних методів 
перетворити ідеї продуктів на 
прототипи та ефективно їх 
протестувати. Разом 
з менторами планується 
подальша робота над 
продуктами

INCUBATION
The teams have working 
meetings or trainings once per 
2 or 4 weeks (up to 30 days in 
total) to further process, test 
and improve their prototypes. 
They receive methodological 
and additional technical 
assistance trimmed to their 
ideas as well as basic 
equipment required to turn 
their ideas into pilot products

ІНКУБАЦІЯ
Команди зустрічаються раз 
на два або чотири тижні 
(сумарно до 30 днів) для 
участі в робочих зустрічах та 
тренінгах з метою подальшо-
го доопрацювання, тестуван-
ня та вдосконалення прототи-
пів. Вони отримують мето-
дичну та технічну підтримку, 
адаптовану до потреб їх ідеї, 
а також першочергове облад-
нання для перетворення ідеї 
у пілотний продукт

DEMO DAY
Pilot products are presented to a 
broad audience including 
representatives of the Ukrainian 
Government, international partners, 
business and civil society. This is an 
opportunity for the teams to obtain 
technical or, if needed, financial 
support after the completion of the 
Programme. The audience 
participants give their votes to select 
the winner

ДЕМО ДЕНЬ
Команди розробили та протестува-
ли свої пілотні продукти. Тепер 
у них є нагода представити їх 
широкій аудиторії. До участі запро-
шуються представники Уряду 
України, міжнародних партнерів, 
бізнесу та громадянського суспіль-
ства. Для команд — це нагода 
отримати технічну чи, за потреби, 
фінансову підтримку по завершен-
ню програми. За результатами 
голосування аудиторії обирається 
команда-переможець

ТАЙМЛАЙН / TIMELINE
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and expert community

ideas from the public sector in
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11
participating teams created the
following pilot products:

156 
76 

80
заявок

заявок від бізнесу, громадських
організацій та експертної спільноти
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11
команд-учасників створили
такі пілотні продукти:

РЕЗУЛЬТАТИ 2018-2020 (І та ІІ раунди) RESULTS in 2018-2020 (І and ІІ rounds)

• Сервіс «Нецінові критерії  
у публічних закупівлях»

• Мобільний додаток «Купуй безпечне»

• Концепцію «ДО100%вірно» 

• Платформу «Культурна спадщина»

• Портал GoodFin 

• “Non-price criteria in public 
procurement” Service

• “Buy Safe” Mobile application

• “Do100%virno” Concept

• Cultural Heritage Platform

• GoodFin Portal  

• Портал «NOMOS»  

• Інтерактивний урок «IP4Kids» 

• Реєстр «DriverPro, 095» 

• Інструмент «EcoMON» 

• Платформу «S2BMM» 

• Модель «MoRe» 

•  NOMOS Portal

• IP4Kids Interactive lesson

• DriverPro, 095 Register

• EcoMON Tool

• S2BMM Platform

• MoRe Model
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ПОРАДИ ВІД ВИПУСКНИКІВ

1. Об’єктивно оцінюйте КОРИСНІСТЬ своєї ідеї ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ.

2. Ставте ЛЮДИНУ У ЦЕНТР вашої роботи, бо саме суспільство є клієнтом 
державних послуг.

3. МИСЛІТЬ ШИРШЕ! Забудьте фразу «поза межами компетенції», як 
найбільший toxic для успіху будь-якого починання на державній службі.

4. БУДЬТЕ ВІДКРИТИМИ ДО НОВОГО! Дизайн-мислення, agile та 
scrum — існує безліч технологій та нових знань, що зроблять роботу 
на держслужбі більш продуктивною.

5. НЕ БІЙТЕСЬ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ З ПІДХОДАМИ у роботі, 
тестувати гіпотези та роботи поворот на 180 градусів, бо ваша головна 
ціль — результат.

6. Не бійтеся змінювати та ВДОСКОНАЛЮВАТИ ІДЕЮ в ході розвитку 
проекту.

7. Ефективність та результати досягаються за рахунок СИНЕРГІЇ різних 
категорій СТЕЙКХОЛДЕРІВ. 

8. ДІЛІТЬСЯ ІДЕЯМИ та інформацією, бо саме це приносить неочікувану 
підримку.

9. ЗАЙМАЙТЕСЬ САМОРОЗВИТКОМ та приймайте участь в якісних 
навчальних курсах, тренінгах, тощо. І звичайно, DREAM BIG!
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TIPPS FROM GRADUATES

1. Be impartial in assessing the USEFULNESS of your idea FOR CUSTOMERS.

2. Make your work HUMAN-CENTERED, since the society is the end user of 
the public services.

3. THINK BROAD! Forget the phrase “out of area of responsibility”, since it is 
most toxic for any initiative in public service.

4. BE OPEN TO NEW THINGS! Design thinking, agile and scrum — there are 
plenty of technologies and new knowledge that can make your work in public 
service more effective.

5. Don’t be afraid to TRY VARIOUS working APPROACHES, to test 
hypotheses and to make turns by 180 degrees, because your ultimate goal is 
to achieve a result.

6. Don’t be afraid to MAKE CHANGES AND ADJUSTMENTS TO YOUR IDEA 
as your project progresses.

7. Efficiency and results are made possible through the SYNERGY of efforts of 

DIFFERENT STAKEHOLDERS. 

8. SHARE IDEAS and information, since this can give you unexpected support.

9. BE ACTIVE IN SELF-DEVELOPMENT and engage in high-quality courses, 
trainings etc. And, of course, DREAM BIG!
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ПРОЕКТИ 2019-2020 PROJECTS IN 2019-2020
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DriverPro, 095 

Сфера перевезень в Україні далека від ідеалу. 
Тому одна з команд EU Association Lab взялася її 
оптимізовувати. 

Команда Міністерства інфраструктури України 
створює Відкритий реєстр професійних водіїв (далі 
«реєстр»), які здійснюють перевезення пасажирів 
та вантажів. Реєстр — офіційна електронна база 
даних, що ведеться з метою створення інформа-
ційного фонду про осіб, які отримали в порядку, 

The transportation sector of Ukraine leaves much 
to be desired. This was the reason for one of the 
teams in EU Association Lab to develop a project 
for its improvement. 

A team representing the Ministry of Infrastructure of 
Ukraine is developing the open register of professional 
drivers for passenger and freight transportation. The 
Register is an official electronic database maintained 
for the purpose of an information storage about 

НОТАТКИ/NOTES:

передбаченому Законодавством України свідоцтво 
професійної компетентності та кваліфікаційну 
картку водія.

Інструмент, завдяки якому перевізники отримають 
інформацію про професійних водіїв, а контролю-
ючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні 
картки водіїв, яка засвідчує компетентність водія. 
Мінінфраструктури отримає можливість обміну 
інформацією з контролюючих органів інших країн 
про водіїв, у яких є кваліфікаційна картка водія. 
Самі ж пасажири зможуть оцінити якість отриманих 
послуг та оскаржити дії непрофесійного водія чи 
перевізника.

Це наблизить реалізацію євроінтеграційного курсу 
України, адже угода про асоціацію передбачає 
запровадження системи підготовки та підтвер-
дження професійної компетентності водіїв.

Команда: представники Міністерства інфра-
структури України, Команди підтримки реформ 
при Міністерстві інфраструктури України та 
Навчально-консультативного центру асоціації 
міжнародних автомобільних перевезень.

Контакти: Сергій Александров, Керівник експерт-
ної групи Директорату з безпеки на транспорті, 
Міністерство інфраструктури України

aleksandrov@mtu.gov.ua

persons who have received a certificate of professional 
competence and a driver’s qualification card in accord-
ance with the Ukrainian legislation.

The register shall help transport companies obtain 
information about professional drivers and enable 
authorized bodies to verify the qualification cards of 
drivers reflecting their qualification level. The Ministry 
of Infrastructure will be able to exchange information 
with control bodies from other countries concerning 
drivers who have qualification cards. Passengers will 
be enabled to assess the quality of services and to 
challenge the unprofessional performance of drivers 
or transport companies.

This project will contribute to the European integration 
of Ukraine, since the Association Agreement between 
the EU and Ukraine stipulates the implementation of a 
system for the training and verification of the qualifica-
tion of drivers.

Team members: representatives of the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine, the Reform Support Team 
at the Ministry of Infrastructure of Ukraine and the 
Training and Advisory Centre of the ASMAP.

Contacts: Sergii Alexandrov, Head of the Expert 
Group of the Directorate for Transport Safety, Ministry 
of Infrastructure of Ukraine

aleksandrov@mtu.gov.ua
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IP4Kids (Ukraine-Georgia-Moldova)

Освіта у галузі інтелектуальної власності має 
починатися із молодого покоління. 

Щоб привернути увагу сучасних дітей, які виросли 
в умовах діджиталізації, команда проекту вирішила піти 
креативним шляхом. Їх ідея — створити низку навчаль-
них відеороликів про різні об’єкти інтелектуальної 
власності і подати їх у форматі інтерактивного уроку. 

«Дуже складно привернути та утримувати увагу 
сучасних дітей, оскільки більшість серед усіх можливих 

Education in the field of intellectual property shall 
start with the younger generation. 

To grab the attention of modern children who are 
growing up in the digital era, the project team decided 
to be creative. The idea is to produce a series of 
learning videos about various objects of intellectual 
property and to present them as an interactive lesson. 

“It is very hard to make modern children interested in 
something, since most of them prefer computer games 

НОТАТКИ/NOTES:

розваг обирає комп’ютерні ігри чи мобільний телефон. 
Тому нам важливо у своєму проекті знайти баланс 
між привабливістю матеріалів для дітей та можливі-
стю їх застосування в рамках шкільного навчання».

Наразі, команда працює над розробкою сценарію 
інтерактивного уроку, ігрових завдань для перевірки 
засвоєного матеріалу та власне створенням відео.

Команда: випускники програми стажувань ImpAct, 
представники Міністерства розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства України, Міністерства 
освіти і науки України, Науково-дослідного інсти-
туту інтелектуальної власності НАПрН України, 
Державного агентства з інтелектуальної власності 
Республіки Молдова, Національного центру інтелек-
туальної власності Грузії «САКПАТЕНТІ».

Контакти:
Дар’я Кохановська, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України 

dariakokhanovska@gmail.com

Natalia Mogol, 
State Agency on Intellectual Property, Republic 
of Moldova 

Natalia.Mogol@agepi.gov.md

or gadgets to have fun. This is why it is crucial for us in 
our project to find a balance between the attractiveness 
of materials for children and the possibility to utilize 
them in the school education”.

The team is now developing the scenario of the 
interactive lesson, game-like tasks to examine the 
knowledge of children as well as the videos.

Team members: ImpAct internship programme 
alumni, representatives of the Ministry of Economic 
Development, Trade and Agriculture of Ukraine, 
the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
the Research Institute of Intellectual Property of 
the National Academy of Sciences of Ukraine, the 
State Intellectual Property Agency of the Republic of 
Moldova, the National Intellectual Property Center of 
Georgia «SAKPATENTI».

Contacts: 
Daria Kokhanovska,  
Ministry of Economic Development, Trade and 
Agriculture of Ukraine 

dariakokhanovska@gmail.com

Tamar Japaridze,  
Intellectual Property Rights Office of Georgia

tjaparidze@sakpatenti.org.ge
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NOMOS

Шумове забруднення — питання, актуальне 
не тільки для мешканців районів поблизу літо-
вищ. Дані про рівні шуму цінні й для місцевої 
влади, забудовників та для тих, хто вболіває 
за доступ до екологічної інформації.

Тому команда NOMOS (Noise monitoring system) 
планує створити портал, що надасть повну та 
точну інформацію про рівні авіаційних шумів. 
Проект передбачає збір та візуалізацію даних 

Noise pollution is a relevant issue not only for 
the residents of districts located near airports. 
Noise pollution data are also valuable for the 
local authorities, developers and for all parties 
struggling to make environmental data open for 
everyone.

This is why the NOMOS (Noise monitoring system) 
team is going to create a tool to deliver complete and 
accurate information about aircraft noise pollution. 

НОТАТКИ/NOTES:

про розрахункові контури та рівні шумів від яко-
мога більшої кількості аеропортів України та інте-
грацію всієї інформації на одному ресурсі.

У перспективі — відображення інформації щодо 
рівнів шуму в режимі реального часу (пілотний 
проєкт). З використанням кращих європейських 
практик розповсюдження екологічної інформації 
з NOMOS Державна авіаційна служба розкриває 
інформацію про авіаційний шум, що раніше була 
недоступна для користувачів. 

Місцева влада в регіонах, де знаходяться аеро-
порти, та потенційні забудовники зможуть вико-
ристовувати інформацію порталу для врахування 
при розробці містобудівної документації, плану-
ванні розвитку територій та будівельних проєктів. 

Команда: Державна авіаційна служба України, 
Міністерство інфраструктури України.

Контакти: Ірина Кустовська, Заступник началь-
ника управління стратегічного розвитку, Державна 
авіаційна служба України

iryna.kustovska@avia.gov.ua

The project aims at collecting and visualizing calcu-
lated contour data about the contours and noise level 
generated by most Ukrainian airports as well as at 
consolidating all relevant data in one resource. 

In the future, real-time noise level information will be 
displayed (pilot project). Using best European practices 
for the dissemination of environmental information 
from NOMOS, the State Aviation Administration 
discloses information about aviation noise that was 
previously unavailable to users.

Local authorities in regions where airports are located 
as well as potential developers will be able to use 
the information of the portal for consideration when 
developing city planning documentation, planning of 
development of territories and construction projects. 

Team members: representatives of the State 
Aviation Administration of Ukraine and the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine.

Contacts: Iryna Kustovska, Deputy Head of Strategic 
Development Department, State Aviation Service of 
Ukraine

iryna.kustovska@avia.gov.ua
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EcoMON

Сьогодні Україна впевнено рухається курсом 
на інтеграцію з ЄС і досягнення цілей сталого 
розвитку. Кожен з нас має бути свідомим, 
як європеєць. Для того необхідно керувався 
принципами сталого способу життя. А цьому 
треба навчатись.

Тому, метою проекту було запровадити зручний 
онлайн  інструмент для вчителів по впровадженню 
наскрізної змістовної лінії «Екологічна безпека та 
сталий розвиток» в навчальну програму по всім 

Today, Ukraine is confidently moving towards inte-
gration with EU and achievement of sustainable 
development goals. Each of us must be conscious 
as a European. To do this, it is crucial to follow the 
principles of a sustainable way of life. And we need 
to learn this.

Therefore, the aim of the project was to introduce a 
convenient online tool for teachers to implement the 
cross-cutting content line “Environmental Safety and 
Sustainable Development” into the curriculum across 

НОТАТКИ/NOTES:

предметним галузям, як того вимагає реформа сис-
теми освіти.В рамках проекту створено сайт-прото-
тип, що фокусується на цілі сталого розвитку «Стале 
спожи вання». На сайті у зручному функціоналі 
роз мі щені підготовлені в рамках проекту методичні 
рекомендації для вчителя та цікаві навчальні мате-
ріали для учнів: презентації, відео, дилеми, вправи, 
калькулятори, завдання тощо. Всі вони адаптовані 
до застосування у різних предметних галузях  нав-
чальної програми  5-7 класів.

Серцем сайту є унікальний сервіс-конструктор з при-
веденими готовими прикладами вправ та завдань 
на тему сталого способу життя по різним предметам. 
Вчитель матиме змогу в декілька «кліків» підготува-
тись до будь-якого уроку: математики, мови, географії 
тощо, щоб це було цікаво, і через підготовлені 
в рамках проекту вправи і завдання, розкривало тему 
сталого споживання. Також сайт передбачає рейтин-
ги та конкурси авторських завдань серед вчителів. 

Команда: Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», 
громадська організація «Зелений центр «Метінвест».

Контакти: Світлана Фріцайло, Заступник началь-
ника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин Головного управління за-
гальної середньої та дошкільної освіти директорату 
дошкільної та шкільної освіти, Міністерство освіти і 
науки України

svt.mon@ukr.net

all subject areas, as required by the reform of the 
education system. The project created a prototype of 
a web site that focuses on sustainable development 
goals “Sustainable Consumption”. The site contains 
convenient guidelines for a teacher and interesting 
teaching materials for students: presentations, videos, 
dilemmas, exercises, calculators, tasks and more. All of 
them are adapted for use in different subject areas of 
the curriculum of 5-7 grades.

The heart of the web-site is a unique service construc-
tor with ready-made examples of exercises and tasks 
on the topic of sustainable lifestyle in various subjects. 
A teacher will be able to prepare for any lesson in a 
few clicks: mathematics, languages, geography, etc., 
to make it interesting, and through the exercises and 
tasks prepared within the project to cover the topic of 
sustainable consumption. The site also provides ratings 
and competitions for teacher assignments.

Team members: Ministry of Education and Science 
of Ukraine, Ministry of Ecology, Natural Energy and 
Environmental Protection of Resources of Ukraine, 
All-Ukrainian NGO “Living Planet”, NGO “Green Center 
Metinvest”.

Contacts: Svitlana Fritsaylo, Deputy Head of the 
Department of Content of Education, Language Policy 
and Education of National Minorities of the General 
Directorate of General Secondary and Preschool 
Education of the Directorate of Pre-school and School 
Education, Ministry of Education and Science of Ukraine

svt.mon@ukr.net
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S2BMM

Бізнес шукає інновації, а науковці — винаго-
роди за свої ідеї.

Команда Міністерства освіти і науки розробляє 
маркетингову модель науки для бізнесу S2BMM. 

Веб-платформа має стати інструментом комуні-
кації та ефективної взаємодії бізнесу та наукової 
спільноти. Бізнесу вона дасть можливість знайти та 
втілити інновації, а науковцям — комерціалізувати 
результати своїх досліджень.

Business searches for innovation, and scientists 
expect a reward for their ideas.

A team representing the Ministry of Education and 
Science of Ukraine is developing the marketing 
model of science for business S2BMM. 

The web platform shall become a tool for 
communication and effective interaction 
between business and the research community. 
It shall enable business to find and to implement 

НОТАТКИ/NOTES:

Головний виклик для команди — розвинути 
потенціал представлених цифрових рішень, що 
може забезпечити додаткові можливості з пошуку 
і тиражування розробок всім зацікавленим учасни-
кам як з боку бізнесу, так і з боку науки. При цьому 
логіка роботи веб-платформи S2BMM автоматично 
дає перспективи просування як на регіональному, 
національному, так і міжнародному рівні.

У планах команди — розробка, запуск веб-плат-
форми S2BMM та апробація роботи з даними.

Команда: Міністерство освіти і науки України, 
Український інститут майбутнього.

Контакти: Оксана Крукевич, Державний експерт 
експертної групи з питань модернізації системи 
управління та фінансування науки директорату 
науки, Міністерство освіти і науки України

oksanakrukevich@gmail.com

innovations, while scientists shall receive an 
opportunity to monetize the results of their work.

The key challenge for the team is to unfold the 
potential of the presented digital solutions, which 
could provide more opportunities for locating 
and disseminating ideas to all interested parties 
representing both business and the research 
community. Along with this, the operational logic 
of the S2BMM web platform provides opportunities 
to promote ideas at the regional, national and 
international level.

The plans of the team include the development, 
launch of the S2BMM web platform and the 
approbation of data processing.

Team members: representatives of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine, Ukrainian 
Institute of the Future.

Contacts: Oksana Krukevych, State Expert of the 
Expert Group on Modernization of the Management 
and Financing of Science System of the Science 
Directorate, Ministry of Education and Science of 
Ukraine

oksanakrukevich@gmail.com
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МоRе

Команда розробляє уніфіковану комплексну 
модель для прогнозування економічного і 
соціального розвитку регіонів України. 

Побудова такої моделі допоможе: 

 z отримати збалансований прогноз національних 
макропоказників та сформувати чітке уявлення 
про подальші перспективи розвитку кожного з 
регіонів;

The project team is developing a unified complex 
model for preparing forecasts of the economic and 
social development of the regions of Ukraine. 

This model shall help: 

 z receive a balanced forecast of national macro 
parameters and develop a clear vision of the 
development prospects for each region;

НОТАТКИ/NOTES:

 z порівнювати за однаковим набором макропоказ-
ників перспективи розвитку регіонів;

 z прогнозувати основні індикатори реалізації 
регіональних стратегій, що сприятиме більш 
ефективному стратегічному плануванню роз-
витку регіону. 

Основними користувачами даної моделі ста-
нуть економічні структурні підрозділи обласних 
державних адміністрацій та КМДА, а також 
Мінекономіки.

Прототип моделі розробляється на прикладі чоти-
рьох областей (буде містити прогноз 10 ключових 
показників та інших допоміжних індикаторів). 

Команда: представники Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Київської, Луганської, Львівської, Чернігівської 
обласних державних адміністрацій.

Контакти: Оксана Лапань, начальник відділу 
економічного моделювання

olapan@me.gov.ua

 z compare the development prospects of different 
regions based on one set of macro parameters;

 z prepare forecasts for the key success indicators 
of regional strategies, which shall contribute to 
the more effective strategical planning of reginal 
development.  

The main users of this model will be the units of 
oblast state administrations and Kyiv City State 
Administration responsible for economic development 
as well as the Ministry of Economic Development.

The model prototype is being developed on the basis 
of four pilot oblasts and will contain a forecast on 10 
key parameters and other supporting indicators. 

Team members: representatives of the Ministry of 
Economic Development, Trade and Agriculture of 
Ukraine, representatives of Kyiv, Lugansk, Lviv and 
Chernihiv oblast state administrations.

Contacts: Oksana Lapan, Head of Economic Modeling

olapan@me.gov.ua
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КООРДИНАТОРИ

«Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС», GIZ

Ініціатором інкубаційної програми є проект «Консультаційний фонд підтримки 
асоціації Україна-ЄС», що реалізується німецькою урядовою компанією 
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». 

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.

”Advisory Fund for EU Association of Ukraine”, GIZ

The initiator of the incubation programme is the project “Advisory Fund for EU 
Association of Ukraine”, being implemented by the German Federal Enterprise 
“Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. 

The project provides advisory support to line ministries and the key reform 
implementation parties aiming to adjust their functionality to EU standards, to 
improve the effectiveness of their work and the quality of their services as well 
as to foster their contest-based participation in the implementation of projects 
related to European integration. 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Бенефіціаром Консультаційного фонду є Урядовий офіс координації європей-
ської 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 співробіт-
ництва з НАТО та державами-членами Північноатлантичного Альянсу.

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. 

The Government Office coordinates the work of the bodies of executive power 
concerning the preparation and implementation of measures for the fulfillment of 
the Association Agreement between Ukraine and the EU as well as the steering and 
control of the political and political-military dialogue and practical cooperation with 
the NATO and its member states.

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. 

Команда інкубатора провела 21 навчальну програму у партнерстві з держ-
органами, міжнародними організаціями та бізнесом. Випускниками інкубатору 
стали понад 170 проектів, які сумарно залучили інвестицій на суму понад 
1,8 млн. доларів.

1991 Open Data Incubator

The Programme is implemented with the support of 1991 Open Data Incubator. 
1991 is the first Ukrainian non-commercial incubator that helps convert tons of 
open data into real startups providing services to citizens, businesses and state 
bodies.

The incubator’s team has implemented 21 education programmes jointly with state 
bodies, international organisations and business. The graduates of the incubator 
are more than 170 projects that have collected investments totalling more than 
USD 1,8 million. 

COORDINATORS

www.giz.de www.giz.de

www.eu-ua.org www.eu-ua.org

www.1991.vc www.1991.vc
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ADDITIONAL INFORMATION

Вже 28 лютого 2020 року стартуватиме 3-й етап програми 
EU Association Lab� Про запуск конкурсу ми оголосимо 

на нашій сторінці у Facebook:

 Advisory Fund for EU Association of Ukraine 

On 28th of February, the third round of EU Association Lab  
will be launched� We will announce the start of the contest  

on our Facebook page:

 Advisory Fund for EU Association of Ukraine 

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

 eulab.com.ua 

EU ASSOCIATION LAB 2019 
FINAL VIDEO

ACHIEVEMENTS OF THE FIRST ROUND 
 OF EU ASSOCIATION LAB

We are looking forwards to receive creative ideas  
from you that could contribute to the implementation  

of the Association Agreement with EU!

 eulab.com.ua 
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