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Запрошення на вебінар 19 травня та панельну дискусію 20 травня 
 
Дозвольте запросити Вас на наш  
  

вебінар та на панельну дискусію на тему: 
«Як популяризувати інновації на сході України?», 

які відбудуться 19 та 20 травня онлайн на платформі Zoom 
 
Із приємністю запрошуємо Вас на наш вебінар і публічну дискусію на тему: «Як 
популяризувати інновації на сході України?». Ми обміняємось досвідом та 
відкриємо шляхи співпраці для підвищення інновацій у східних регіонах України. 
 
З 2015 р. Інститут європейської політики (ІЄП) підтримує евроінтеграційні процеси в 
Україні, у тісній співпраці з Федеральним Міністерством закордонних справ Німеччини, 
проводячи навчальні заходи на тему імплементації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. 
Протягом останніх чотирьох років ми створили «Громадську школу дієвих практик 
ЄС» (CiSEP) в Україні – мережу 150 фахівців з питань Угоди про асоціацію зі спільною 
метою сприяти євроінтеграції України. Випускники CiSEP проводять численні місцеві, 
регіональні і загальнодержавні євроінтеграційні проекти. 
 

Вебінар і панельна дискусія – це частина серії заходів, які проводяться задля 
виявлення регіональних проблем, рішень і передового досвіду в імплементації Угоди 
про асоціацію. Він об'єднує регіональних стейкхолдерів громадянського суспільства, 
діловий світ та органи влади Східної України. Кількість учасників вебінару обмежена, 
лише 20 осіб. На панельну дискусію запрошуємо 50 гостей-представників  
громадянського суспільства, бізнесу і органів влади. 
 
Чи цікава вам тема інновацій як рушія економічного розвитку?  Чи бажаєте 
дізнатися, як саме УА/ПВЗВТ можуть сприяти зростанню інновацій в Україні? Або 
що саме має статися, аби інновації стали бажаною темою з потужною підтримкою 
на найвищому політичному рівні? 
Якщо ви коли-небудь замислювалися про такі питання, то у нас для вас є нагода! 
 
Попередня програма додається. Ми будемо раді вашій активній участі в цих двох 
заходах, для яких попередня реєстрація обов'язкова до 14 травня. 
Для реєстрації на вебінар 19 травня, будь ласка, зареєструйтесь тут  
Для реєстрації на панельну дискусію 20 травня, будь ласка, зареєструйтесь тут 
 
Після реєстрації ви отримаєте підтвердження участі від нас із посиланням на зустріч на 
платформі Zoom. З будь-яких питань, просимо звертатися телефоном +49 30 88 91 34-
45 або на електронну адресу anita.rohner@iep-berlin.de. 
 
З повагою, 
Аніта Ронер 
Керівниця проектів 
Розбудова спроможності для Угоди про Асоціацію з ЄС 
Інститут європейської політики 
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