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ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПОЛЬЩА-

БІЛОРУСЬ-УКРАЇНА 2014–2020: ВИМОГИ ПРИ ВИБОРІ ТЕМАТИЧНОЇ ЦІЛІ 

(НА ПРИКЛАДІ ТЦ «ДОСТУПНІСТЬ») 

 

Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП) – це ініціатива 

Європейської Комісії, метою якої є розвиток співробітництва між Європейським 

Союзом і партнерськими країнами для забезпечення інтегрованого та сталого 

регіонального розвитку. 

Основною метою програми є підтримка процесів прикордонного розвитку. 

Програма спрямована на прикордонні регіони Польщі, Білорусі й України протягом 

2014–2020 рр. 

Цілі програми будуть реалізовуватися через некомерційні проекти в рамках 

таких пріоритетів: 

1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини 

(тематична ціль (ТЦ) СПАДЩИНА). 

2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до 

кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем (TЦ 

ДОСТУПНІСТЬ). 

3. Спільні виклики у сфері безпеки (TЦ БЕЗПЕКА). 

4. Покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління 

безпекою, мобільністю та міграцією (TЦ КОРДОНИ). 

Загальний бюджет програми становитиме 80,17 млн. євро (рис. 1). 

Рис. 1. Бюджет програми 

Як бачимо, TЦ ДОСТУПНІСТЬ отримує найбільше фінансування серед решти 

ТЦ. 

Транскордонний регіон Польща-Білорусь-Україна характеризується недостатнім 

рівнем сполучень і розвитку комунікаційних мереж та систем, що є перешкодою у 

розвитку транскордонних контактів і здійсненні транзитних перевезень і, в результаті, 

негативно впливає на інвестиційну привабливість регіону. Деякі заходи були вжиті 

для виправлення цих недоліків у рамках попередньої Програми ЄІСП Польща-

Білорусь-Україна 2007–2013, однак потреби в цій сфері все ще залишаються 

суттєвими. Таким чином, в рамках ТЦ будуть підтримані заходи, пов’язані з 



поліпшенням транспортної доступності, розвитком екологічно чистого транспорту, 

будівництвом та модернізацією мереж і систем зв’язку та вдосконаленням 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури на території програми [2]. 

Особливої уваги потребує розвиток місцевих доріг, які відіграють важливу роль в 

транскордонних зв’язках. Не менш важливим є залучення операторів різних видів 

транспорту з метою створення більш швидких та клієнт-орієнтованих перевезень 

через територію програми. Всі ініціативи та зусилля, спрямовані на підвищення 

транспортної доступності регіонів, повинні ґрунтуватися на екологічних рішеннях. 

Пріоритетами TЦ ДОСТУПНІСТЬ є: 

Пріоритет 1. Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури. 

Запропоновані заходи в рамках пріоритету: спільні інвестиції в якість і 

доступність соціальної та економічної інфраструктури, з акцентом на транспорті, 

логістичних системах, безпеці; спільний розвиток мультимодальних транспортних 

систем; спільна розробка та поліпшення якості наявних ліній зв’язку; спільна 

підготовка техніко-економічних обґрунтувань для транспортних систем; спільні 

ініціативи щодо сприяння сталим пасажирським і вантажним перевезенням; загальні 

проекти з покращення мобільності людей і товарів; спільні дії, спрямовані на 

підтримку сталого розвитку міст і регіонів; розвиток і вдосконалення екологічно 

чистих низьковуглецевих транспортних систем (у тому числі зниження рівня шуму). 

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури ІКТ. 

Запропоновані заходи в рамках пріоритету: спільні ініціативи з розвитку та 

вдосконалення якості наявної інфраструктури ІКТ; спільні проекти з підготовки 

техніко-економічних обґрунтувань, пов’язаних із створенням мереж широкосмугового 

доступу;  загальне створення широкосмугових мереж; спільні ініціативи у сфері 

створення цифрових ресурсів та обміну даними; спільні ініціативи для забезпечення 

сумісності інфраструктури ІКТ [1]. 

Порівняно далеке та периферійне розташування багатьох населених пунктів 

програми перешкоджає повному використанню їхнього потенціалу. Тому заходи, 

реалізовані в рамках ТЦ, повинні поліпшити зв’язок та інформаційні потоки між 

регіонами, одночасно сприяючи економічному зростанню та підвищенню соціально-

економічної згуртованості програмного регіону. Підтримка в рамках ТЦ сприятиме 

досягненню стратегічної мети C «Сприяння створенню умов для забезпечення 

мобільності людей, товарів і капіталу» ЄІС ТКС. 
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