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Стан підготовки 
Нова Програма буде впроваджуватися в рамках цілі «Європейське територіальне 
співробітництво» (Interreg) та нового Інструменту сусідства, розвитку і міжнародного 
співробітництва, який замінить чинний Європейський інструмент сусідства. 

Програма ТКС ПБУ 2021-2027 була розроблена Спільним програмним комітетом (СПК), який 
складався з представників національних та регіональних органів влади з Польщі, Білорусі та 
України, а також установ, що представляють економічних та соціальних партнерів та 
громадянське суспільство  всіх трьох країн. 

Процес програмування розпочався в жовтні 2019 року з 1-го засідання СПК. Протягом року було 
організовано постійне електронне спілкування та прийняття рішень між представниками трьох 
країн, представниками Органу Управління, Національних органів та Спільного технічного 
секретаріату (СТС). 

 
ТЕРИТОРІЯ ПРОГРАМИ 
Представники трьох країн вирішили, що територія Програми залишиться незмінною від 
теперішньої: 
- Польща: Білостоцький, Ломжинський, Сувальський,  Остроленцький, Седлецький, Більський, 
Люблінський, Пулавський, Хелмсько-Замойський, Перемишльський, Жешівський, 
Тарнобжезький, Кросненський субрегіони 
- Білорусь: Гродненська, Брестська, Гомельська та Мінська області (включно з м. Мінськ)  
- Україна: Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська 
області 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ОБСЯГ 
Спираючись на рекомендації Європейської Комісії, соціально-економічний аналіз території 
Програми та необхідність тематичної  концентрації  Програми, СПК погодився зосередити нову 
Програму на 5 пріоритетах: довкілля, здоров’я, туризм, співпраця, кордони. 
 
БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ 
Остаточний бюджет ЄС, який буде виділений на Програму, ще має бути підтверджений. 
Очікується, що він буде нижчим за бюджет поточної Програми. Після затвердження бюджету, 
він буде поділений на конкретні пріоритети Програми. 
 
ТИПИ ПРОЄКТІВ 
Подібно до поточної редакції Програми, планується реалізація трьох типів проєктів: великі 
інфраструктурні проєкти (ВІП), регулярні проєкти та мікропроєкти. 
 
ПОДАЛЬШІ КРОКИ 
Процес програмування продовжується і на даний момент складається з таких аспектів: 
- громадські слухання проєкту стратегічної частини документу Програми. Слухання  відкриті для 
всіх зацікавлених у розвитку польсько-білорусько-української транскордонної території  (див. на  
www.pbu2020.eu) 
- підготовка та відбір СПК великих інфраструктурних проєктів 
- розробка Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 
Після повної підготовки, Програма буде схвалена СПК та направлена на затвердження 
Європейської Комісії, яке очікується наприкінці 2021 року. 


