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Новини проектів
Розроблений набір інструментів для Євроклубів з розвитку креативності та інновацій
В рамках проекту "Підтримка мережі Євроклубів України", що виконується Українською асоціацією європейських
студій за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні, розроблений набір інструментів для
Євроклубів з розвитку креативності та інновацій. Читати далі »
Творча майстерня для Євроклубів вперше пройшла на Донеччині
Учасниками творчої майстерні для Євроклубів в рамках Європейського року креативності та інновацій у
Донецькій області стали члени Євроклубу школи № 68. Дітей зацікавили методи розвитку творчого мислення,
завдяки яким вони змогли розробити інноваційні проекти, які Євроклуб зможе реалізувати. Читати далі »
Події в Європі
Болгари не бачать перспектив від членства в ЄС
Болгари не бачать перспектив від членства в ЄС. Про це свідчать результати дослідження "Євробарометр", яке
нещодавно було проведено софійським представництвом Єврокомісії та розміщено на його офіційному
інтернет-порталі. Однак, болгари, хоча вони і не можуть відчути переваг членства в ЄС, не ставляться до
інтеграції в ЄС негативно. Читати далі »
Розвиток Східного партнерства є одним з пріоритетів Чеського головування у Євросоюзі
Розвиток Східного партнерства є одним з пріоритетів Євросоюзу у сфері зовнішньої політики на наступні
півроку. Про це у Брюсселі, відкриваючи засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, заявив віце-прем'єр з
європейських справ головуючої в ЄС Чеської Республіки Александр Вондра. Читати далі »
Європейський рік креативності та інновацій: галузь досліджень та розвитку не має часу для відпочинку
22 січня було опубліковано звіти щодо науки, технологій та конкурентоздатності з основними показниками 2008
року, а також оглядом прогресу в інвестуванні галузі досліджень та розвитку ЄС та у втіленні Європейської
дослідницької зони протягом 2000-2006 років. Відповідно до звітів, загальний об’єм досліджень у ЄС зростає і
тому ЄС стає дедалі привабливішим для іноземних дослідників та приватних інвестицій. Читати далі »
Україна та ЄС
Днi Європи вирішено провести у Тернополі та Кривому Розі
Голова Тернопільської ОДА Юрій Чижмарь зустрівся з керівником відділу політики, преси та інформації
Представництва Єврокомісії в Україні Дірком Шюбелем. Під час зустрічі, яка відбулася в облдержадміністрації,
йшлося про проведення в області 22-23 травня Дня Європи. Дірк Шюбель повідомив голову ОДА, що щорічно
такі святкування відбуваються в одному з обласних центрів України. У 2009 році вирішено провести День
Європи в Україні у Тернополі та Кривому Розі, - повідомили в прес-службі ТернОДА. Читати далі »
Україна та ЄС можуть підписати договір про асоціацію
Україна та ЄС можуть підписати договір про асоціацію до кінця ц.р., - повідомив голова представництва
Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Про це він заявив 30 січня, під час брифінгу у Львові. "Є
намір підписати цей договір до кінця поточного року, але це настільки всеохоплюючий документ, що до роботи
над ним залучено дуже багато учасників із обох сторін", - сказав Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Читати далі »
Проведення 5-го раунду переговорів про вільну торгівлю
Представницька делегація з кількох десятків чиновників Європейської Комісії прибула в Україну для проведення
5-го раунду переговорів про вільну торгівлю. З першого ж засідання у вівторок стали зрозумілими дві речі: поперше, глобальна криза й газовий конфлікт з Росією негативно позначилися на атмосфері переговорів; по-друге,
Україна не згодна грати роль школяра, що завинив, і говоритиме тільки на рівних. Читати далі »
Європейський Союз є головним торговельним партнером України
27 січня 2009 року відбулася зустріч Міністра економіки України Богдана Данилишина з Головою Європейської
делегації Євою Сінов’єц на V раунді переговорів щодо створення ЗВТ між Україною та ЄС. Читати далі »
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