
 

У рамках напряму Жана Моне програми ERASMUS+ офіційно 

розпочався проект ‘ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА КРАЇНИ СУСІДСТВА. 

МЕРЕЖА ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ЄС НА СХІДНИХ КОРДОНАХ’! 

 

 

Українська криза та геополітична напруженість між ЄС та РФ, що випливає з 

неї, суттєво змінили безпекову ситуацію та серйозно випробовують акторність 

ЄС у регіоні. Це, з одного боку, посилює необхідність розуміння нових реалій, з 

якими стикаються країни східного сусідства, а з іншого – в короткостроковій 

перспективі  ставить під питання ефективність інструментів політики сусідства 

ЄС. У цьому контексті значне занепокоєння викликають  політичні засоби 

формування участі ЄС у країнах східного сусідства (а саме, життєздатність 

структур ЄПС/СхП), культурний вплив (взаємодія культурних елементів та 

ідентичностей на місцевому та регіональному рівнях, оскільки поширення 

цінностей та норм ЄС впливає на середовище прикордонних територій), 

соціально-економічний вимір трансформаційної сили ЄС (а саме, 

ефективність Угод про асоціацію, Планів дій та інших узгоджених програм).  

Шляхом вивчення чинників, як сприяють або перешкоджають активності ЄС у 

країнах його безпосереднього східного сусідства, очікується, що ініційований 

проект матиме значний вплив на національному, регіональному та 

європейському рівнях, оскільки його результати можуть окреслити краще 

розуміння/стратегію зовнішньополітичних дій ЄС у його східних прикордонних 

територіях. Крім того, проведення ґрунтовного аналізу того, як ЄС міг би 

зміцнити свою присутність у регіоні, в кінцевому підсумку може принести 

користь ЄС у цілому, оскільки це дозволить європейським політикам окреслити 

основи для кращого досягнення цілей відносно країн Східного партнерства. 

Таким чином, наші проектні зусилля підвищать обізнаність про належні моделі 

співпраці в регіоні та будуть спрямовані  на постійну взаємодію з різними 

цільовими групами (молоді дослідники, науковці, політики, професіонали та 

громадянське суспільство, пов’язані з регіоном Східного партнерства).     

ENACTED буде відповідати необхідності посилення активності ЄС на східних 

кордонах шляхом зміцнення знань у цій сфері за допомогою тристороннього 

комплексу заходів (проведення дослідження, викладацька діяльність, заходи 

дискусійного характеру). З цією метою ENACTED також охопить такі додаткові 

теми, як:  

Передмова  
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ENACTED прагне 

розширити існуючу 

платформу 

співробітництва між 

країнами ЄС та тими 

країнами Східної 

Європи, що не є 

членами ЄС  

1. транскордонне співробітництво та його роль у зміцненні партнерства на 

прикордонних територіях та зменшення впливу кордонів на східних 

рубежах ЄС;  

2. європейський вимір академічного середовища у східному прикордонні 

шляхом визначення конкретних потреб у галузі освіти, професійного 

навчання  та поширення інформації про ЄС у країнах східного сусідства.  

Наша мережа побудована на успішній тристоронній співпраці між вже 

створеними трьома центрами Європейських студій, що знаходяться в   

Ясському університеті ім. А. Кузи (Румунія), Академії економічних 

досліджень Молдови (Молдова) та Чернівецькому національному 

університеті ім. Ю. Федьковича (Україна). ENACTED прагне розширити 

існуючу платформу співробітництва між країнами ЄС та тими країнами, 

що не є членами ЄС, шляхом включення нових партнерів. Серед них – як 

ті, що володіють високою компетенцією, так і ті, що мають незначний досвід 

у сфері Європейських студій (наприклад, Державний університет 

Молдови ще не запустив жодної програми в рамках проекту Жана Моне).  

Крім того, з метою охоплення більшої аудиторії ми прагнемо розширити 

відносини з громадянським суспільством, залучивши до нашої 

партнерської мережі 4 НУО, що спеціалізуються на європейських 

дослідженнях і функціонують у східних прикордонних регіонах. Співпраця 

з НУО не лише посилить зв’язок між академічними колами та 

громадянським суспільством, а й забезпечить критично необхідну 

передачу знань, продукованих на університетському рівні, широкому 

загалу. Крім того, така співпраця посилить авторність власне НУО у східних 

прикордонних територіях ЄС.  

Отже, розвиваючи вже створені структури співробітництва, ми прагнемо 

підтримати молодих дослідників, поглибити їх знання у питаннях, пов’язаних 

із політикою ЄС щодо країн східного партнерства, стимулювати їх участь у 

міжнародних мережах дослідників та фахівців (зокрема, дослідників з 

України, Молдови та Білорусі, які мають незначний досвід участі у подібних 

мережах). Крім того, ми спряємо розвитку наукової спроможності нашої 

команди та її компетенцій у дидактичній сфері, навичок управління 

проектами та здатності до командної роботи в міжкультурному 

середовищі.  

ENACTED також передбачає залучення до розробки політичних 

рекомендацій та аналізу, оскільки результати наших досліджень стосовно 

діяльності ЄС у східному регіоні допомагатимуть політикам приймати 

обґрунтовані рішення стосовно того, як можна посилити співпрацю між 

країнами ЄС та СхП. Політикам будуть надані результати останніх 

досліджень на основі новітніх даних із прикордонних регіонів.  

Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю в рамках мережі ENACTED!  

Проф. Габріела Кармен Паскаріу, 

Координатор мережі ENACTED  
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Проект ENACTED поєднує в собі дослідницьку, викладацьку, 

дискутивну діяльність та заходи з розповсюдження інформації в 

сфері Європейських студій у рамках мережі, що включає 12 

партнерів (8 університетів та 4 НУО) з 6 країн: 3 члени ЄС (Румунія, 

Угорщина, Польща) та 3 країни Східного партнерства (Молдова, 

Україна, Білорусь).   

Таким чином проект мережі ENACTED спрямований, по-перше, на 

започаткування нового підходу до аналізу спроможності ЄС до дій 

у країнах східного сусідства, адже сильний ЄС, спроможний 

впоратись із викликами, що виникають у східному сусідстві, також 

повинен бути більш залученим у свої безпосередні прикордонні 

регіони шляхом поглиблення співпраці та підвищення обізнаності 

про нагальну необхідність сприяти стабілізації цих регіонів.   

З метою сприяння посиленню в регіоні логіки ЄС, заснованої на 

європейських цінностях, проект, по-друге, орієнтований на 

просування концепції  «відкритої академічної мережі» у східному 

пограниччі за допомогою інтеграції академічних партнерів з країн, 

що знаходяться по обидва боки від східних кордонів ЄС:  

1. університети, що продукують та розвивають знання про ЄС;  

2. НУО, що глибоко зацікавлені у питаннях, пов’язаних з ЄС, та які 

можуть співпрацювати з університетами, щоб створити синергію 

між академічним та громадянським суспільством для поширення 

знань у галузі Європейських студій. 

 

Загальна мета проекту 

ENACTED – консолідація та 

сприяння високому рівню 

розвитку досліджень та 

викладання Європейських 

студій, зокрема щодо теми 

акторності ЄС, шляхом 

інтеграції партнерів мережі, 

а також підвищення їхньої 

ролі в суспільстві. 

 

 

 

 

 

Мережа ENACTED включає 

інституції з наступних країн:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова інформація та доцільність 
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Головні цілі: 

 
 

 

 

 

Структура мережі ENACTED  
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МЕРЕЖА ENACTED 
 

Провідна установа:  

 
ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ, ЯССЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЕКСАНДРА ІОАНА КУЗИ –  

Румунія, Ясси, представлений академічним координатором проф. д-р Габріелою Кармен 

ПАСКАРІУ 

Партнери:  

 

АССОЦІАЦІЯ ІНСТИТУТУ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – 

УНІВЕРСИТЕТ ОРАДЯ, Румунія, Орадя, представник - проф.  

д-р. Іоан ХОРГА  

СУЧАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ, Румунія, Сучава, 
представник - проф. універ. д-р. Габріела  ПРЕЛІПЦЯН 

 

МОЛДОВСЬКА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, Молдова, Кишинів, 

представник -  проф. універ. д-р. Олеся СІРБУ  

АСОЦІАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Молдова, 

Кишинів, представник - проф. універ. д-р. Родіка КРУДУ   

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЛДОВИ, Молдова, Кишинів,  

представник – проф. універ. д-р. Джордж ВАСІЛЕСКУ 
 

ГО «СПРИЯННЯ МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ», Україна, Одеса, 

представник – д-р Ганна ШЕЛЕСТ 

 

ГО “QUADRIVIUM”, Україна, Чернівці,  

представник – д-р Надія БУРЕЙКО  
 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА, 

Україна, Чернівці, представник – д-р Оксана ДОБРЖАНСЬКА  

 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Білорусь, Мінськ, 

представник – проф. д-р Давид РОТМАН  
 

ВАРШАВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ, Польща, Варшава,  

представник – д-р Евеліна ЩЕХ-ПЕТКЕВИЧ  
 

ДЕБРЕЦЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Угорщина, Дебрецен,  

представник - проф. універ. д-р. Клара ЦІМРЕ    
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Передбачена діяльність включає три компоненти: 
 

 
 
ВИКЛАДАННЯ  
Викладацька діяльність включає 4 напрямки роботи, спрямовані на 4 цільові групи, 

націлені на розвиток окремих компетенцій та навичок і пов’язані з тематикою 

проекту.  

 

Усі курси мають єдину методологію: кожний курс для напрямів викладання 1 та 3 

буде доступний онлайн через використання платформи Blackboard, тоді як 

напрям викладання 2, що передбачає більш широку аудиторію, буде 

розроблятись як масовий відкритий онлайн-курс (MOOC). Усі курси будуть 

координуватися багатонаціональними командами (з мінімум 3 країн), до складу 

яких будуть входити старші та молодші науковців. 

 

Напрям викладання 1 ЄВРОПЕЙСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ спрямований на молодих вчених (викладачів і дослідників) з 

партнерської мережі. 

 

Напрям викладання 2 ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА ТА ТРАНСКОРДОННЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО спрямований, зокрема, на студентів з різною освітньою та 

профільною підготовкою та на тих, хто не спеціалізувався на європейських 

студіях, а також на громадянське суспільсво (включаючи представників НУО). 

 

Напрям викладання 3 УПРАВЛІННЯ ЄВРОЕЙСЬКИМ ТРАНСКОРДОННИМ ПРОЕКТОМ 

спрямований на тих, хто цікавиться зазначеною тематикою і працює у сфері 

Європейської політики сусідства та транскордонного співробітництва. 

 

Напрям викладання 4 ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ. ПОЯСНЕННЯ 

АКТОРНОСТІ ЄС ТА ЇЇ РОЛІ У КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРНЕРСТВА ЄС спрямований 

на аспірантів та постдокторантів із партнерської мережі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Дослідження 1 ОЦІНКА ВПЛИВУ ТА МЕЖ ІНСТРУМЕНТІВ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ЄС У 

СХІДНИХ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ націлене на перевірку ефективності 

інструментів політики сусідства шляхом вивчення, з одного боку, сприйняття та 

реакції у відповідь від регіону, до якого застосовуються інструменти ЄПС/СхП, а з 

іншого боку – вивчення шляхів зміцнення транскордонного співробітництва між ЄС 

та країнами СхП.  

 

Дослідження 2 ВИЩА ОСВІТА В СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ У СХІДНОМУ 

ПРИКОРДОННІ. КРОС-КРАЇННИЙ АНАЛІЗ МУЛЬТИ- ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ВІДПОВІДНО ДО ОЧІКУВАНЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН має на 

меті оцінку якості освіти в сфері Європейських студій з огляду на компетенції у цій 

галузі, отримані студентами бакалаврату, магістратури та аспірантами, а також 

шляхом оцінювання того, наскільки впровадження курсів з Європейських студій у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ), які зазвичай не включають у навчальну програму 

курси з європейської інтеграції, матиме позитивний вплив. 
 

 
ЗАХОДИ 
 

Координатор мережі (Ясський університет імені 

Александра Іоана Кузи) організовує 4 РОБОЧІ 

ЗУСТРІЧІ ПАРТНЕРІВ ENACTED,  щоб перевірити, чи 

були досягнуті намічені цілі та виконані завдання 

відповідно до робочого плану.  

 

 
  

  

  

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄС ТА КРАЇНИ 

СУСІДСТВО: ЗБІЛЬШЕННЯ АКТОРНОСТІ ЄС У 

СХІДНОМУ ПРИКОРДОННІ» буде організована в 

Яссах у травні 2020 року та стане головною 

завершальною подією проекту ENACTED 

(частина серії конференцій EURINT). 

Конференція націлена, перш за все, на 

розширення розуміння формування та 

адаптації політики ЄС з метою унеможливлення  

дисбалансу на рівні прикордонних територій.  
  

  

МІЖНАРОДНІ ФОРУМИ «УНІВЕРСИТЕТ В 

СУСПІЛЬСТВІ» (2018 та 2019 роки) передусім 

cпрямовані на об’єднання в прикордонних 

регіонах суб’єктів громадянського суспільства, 

що цікавляться питаннями, пов’язаними зі 

східними кордонами ЄС. Обидва форуми 

будуть організовані спільно з НУО, які є 

парнерами в рамках мережі, щоб збільшити 

зацікавленість серед більш широкого загалу.  
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СПІЛЬНІ КРУГЛІ СТОЛИ «УНІВЕРСИТЕТ В 

СУСПІЛЬСТВІ. РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ У 

ПРИКОРДОННІ ЄС ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАЛОГУ ТА 

ОБМІНУ ЗНАННЯМИ» спрямовані на 

«аутсорсинг» головних результатів проекту 

зацікавленими сторонами, які не обов’язково 

мають належати до наукової сфери: 

політиками, активістами громадянського 

суспільства, фахівцями. Ще одна мета – 

створення сприятливого контексту для 

тристоронніх дискусій між університетами – 

політиками - суспільством стосовно конкретних 

проблем на східних кордонах ЄС для 

знаходження спільних найкращих практик та 

рішень.  

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ націлені на 

сприяння академічним обмінам та передачі 

знань між установами, що входять до мережі. 

Крім того, збагачуючи досвід та навички 

учасників таких програм обміну, дослідницькі 

візити також спрямовані на розширення 

кар’єрних перспектив учасників та на сприяння 

міжкультурному взаєморозумінню через 

співпрацю.  

 

 

 
 ©Photo by Green Chameleon on Unsplash 

  
Тричі буде організовуватись КОНКУРС ЕСЕ 

«ДИВЛЯЧИСЬ В МАЙБУТНЄ – СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ, 

СПІЛЬНІ МРІЇ», участь у якому братимуть 

студенти з усієї мережі. Конкурс охоплюватиме 

теми, пов’язані з Європейськими студіями, і 

проходитиме в два етапи: місцевий 

(національний) конкурс (у парнерських 

університетах; партнери з мережі, що не 

пов’язані з академічною діяльністю будуть 

залучені до інформаційної підтримки та оцінки) 

та міжнародний конкурс. 

 

 

 © Photo by Thought Catalog on Unsplash 

  
  
«ДЕНЬ СУСІДІВ ЄС – РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО 

МАЙБУТНЬОГО» - новий концепт, розроблений у  

рамках мережі ENACTED, який буде 

організовуватись у кожній парнерській установі 

7 травня кожного року і співпадатиме із днем 

започаткування Східного Парнерства. Головні 

події дня включатимуть різномантні культурні 

виставки, центром яких буде «європейська ідея», 

різноманітні художні та культурні заходи, дискусії 

про Європу тощо. 

 

 
 © Photo by Alexis Brown on Unsplash 

 

  

https://unsplash.com/photos/s9CC2SKySJM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/student?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/UGkKSDjQKUQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/essay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/omeaHbEFlN4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/together?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Перша робоча зустріч партнерів ENACTED 
 
Перше засідання, що ознаменувало початок роботи мережевого інтструменту 

ENACTED, відбулося в Яссах, Румунія, 23-24 лютого 2017 р. До участі були запрошені 

представники кожної установи мережі. 

 

 
 

 

До цього регулярний зв'язок між партнерами підтримувався через Skype для 

вирішення початкових технічних та адміністративних питань, повязаних із запуском  

ENACTED. 

 

Метою засідання було покращення методології роботи ENACTED, забезпечення 

кращої взаємодії між членами команди, підвищення якості запланованих заходів 

та інші організаційні аспекти.  
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Воркшоп ENACTED  
 
ЗМІЦНЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА СХІДНОМУ КОРДОНІ 

РУМУНІЇ/ЄС: ОГЛЯД ДЕСЯТИЛІТТЯ, 2007-2017 

 

Захід був організований Центром Європейських Студій  Ясського університету 

імені Александра Іона Кузи у співпраці з Регіональним агентством розвитку 

Північного Сходу, Асоціацією єврорегіону Сірет-Прут-Ністру та Європейським 

центром документації програми ім.  Жана Моне 23 лютого 2018 року в Яссах, 

Румунія. 

 

Воркшоп був присвячений аналізу та оцінці програм транскордонного 

співробітництва у порівняльній перспективі програмного періоду 2007-2013 та 

програмного періоду 2014-2020. Воркшоп було структуровано, охоплюючи 

проблеми минулого, сьогодення та майбутнього у галузі транскордонного 

співробітництва. Участь у воркшопі взяли вчені, експерти та практики.  
 

 

   
 

 

 

Панельне обговорення «МИНУЛЕ» було сфокусовано на оцінці десяти років 

транскордонного співробітництва між Румунією, Україною та Республікою 

Молдова у 2007-2017 рр. Зокрема, доповідачі звернули увагу на роль та важливість 

транскордонного співробітництва на східних кордонах ЄС, головні виклики та 

недоліки, а також на уроки, які можна засвоїти з минулого. Доповідачами 

виступили професор, д-р Іоан ХОРГА  (Університет Орадя, експерт /координатор 

ENACTED); д-р Аліна ПЛОАЄ  (експерт з транскордонного співробітництва, 

асоційований старший викладач Центру Європейський студій, експерт ENACTED); 

Марія САВА (управління проектами – відділ структурних фондів Ясського 

університету імені Александра Іона Кузи).  
 

 

   
 

 

 

Панельне обговорення «СЬОГОДЕННЯ» було зосереджене на інструменті 

Європейської політики сусідства – транскордонному співробітництві в Румунії – 

Україні - Республіці Молдова. Були обговорені питання, що стосуються 

прийнятності на подання заявок, різниці між минулими та сучасними колами. 

Доповідачами були Цезар ГРОЗАВУ (Виконавчий директор, Регіональний офіс 
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транскордонного співробітництва, Сучава); Інгрід БУКША (Директор, Спільний 

технічний секретаріат спільної операційної програми Румунія – Україна - 

Республіка Молдова 2007-2013 / Румунія - Україна 2014-2020); Віктор ПОЕДЕ 

(експерт, Регіональний офіс транскордонного співробітництва, Ясси).  

 
 

 

   
 
 

 

Панельне обговорення «МАЙБУТНЄ»  пропонує шляхи надання нової форми 

співробітництву з країнами східного партнерства ЄС через спільне визначення 

можливостей для транскордонного та транснаціонального співробітництва та 

вирішення регіональних проблем. Доповідачами виступили Єлена ФАРКА (Голова 

Департаменту міжнародного співробітництва Міської ради м. Ясси, Румунія); 

Тюдор ЖІЖІЄ (Виконавчий директор, Асоціація єврорегіону Сірет-Прут-Ністру); Іон 

МУШЧЕЙ (Ясський університет Александра Іоана Кузи).  

 

 

   
 
 

Подальша дискусія була спрямована на оцінку впливу та меж інструментів 

Європейської політики сусідства у східних прикордонних регіонах.  

 

Після воркшопу була проведена фокус-група ENACTED, націлена на перевірку 

ефективності інструментів Європейської політики сусідства шляхом вивчення їх 

сприйняття та реакції у відповідь від тих, до кого застосовуються інструменти 

ЄПС/СхП, а також способів зміцнення транскордонного співробітництва між ЄС 

та країнами СхП.   
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ТРАВЕНЬ 2018 

НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 25 

27 28 29 30 31   

 
ЧЕРВЕНЬ 2018 

НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 
День сусідів ЄС – разом до спільного майбутнього                             

7 травня 

 

Конкурс есе «Дивлячись в майбутнє – спільні цінності, спільні 

мрії» 

7 травня 

 

Міжнародний форум «Університет в суспільстві» 

18-19 травня| Ясси, Румунія 

 

Міжнародна літня школа «Східне Партнерство між 

блокуванням та відродженням»         

6-13 червня | Орадя, Румунія  

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 

Надія БУРЕЙКО 

Габріела Кармен ПАСКАРІУ 

Чіпріян АЛУПУЛУІ  

Сорін МАЗІЛУ 

 

 

 

КОНТАКТИ 

 

enacted.network@gmail.com 

www.cse.uaic.ro 

facebook.com/enacted.network/ 

Інформаційний бюлетень було 

видано за підтримки 

Європейської Комісії. 

  

«Підтримка Європейською 

Комісією цього видання не 

означає схвалення його змісту, 

який відображає лише погляди 

авторів. Комісія не може нести 

відповідальність за будь-яке 

використання інформації, що тут 

розміщена».  

 

Майбутні заходи 
 


