ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ДЕТАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ПРОЕКТІВ
TWINNING (FICHE)
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Державна служба геології та надр України
«Підтримка Державної служби геології та надр України в реалізації державної політики у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
«Посилення інституційної спроможності Мінекономрозвитку України шляхом забезпечення
ефективного функціонування національної інфраструктури якості в Україні»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
«Державний ринковий нагляд в Україні»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
«Підтримка Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України в частині вдосконалення існуючої системи управління побутовими
відходами та впровадження ефективної системи роздільного збирання специфічних потоків
відходів у складі побутових відходів»
Адміністрація Державної прикордонної служби України
«Підтримка системи управління людськими ресурсами Державної прикордонної служби
України»
Міністерство інфраструктури України
«Підвищення ефективності системи оцінки відповідності автомобільного, залізничного,
морського та річкового транспорту та їх складових»
Міністерство інфраструктури України
«Інституційна допомога Міністерству інфраструктури України з правових та організаційних
питань реформування залізничного транспорту в Україні»
Державна служба України з безпеки на транспорті
«Сприяння впровадженню норм та стандартів ЄС з питань безпеки у сфері транспорту»
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
«Наближення національного законодавства України, розробка національних стандартів та
методик у сфері контролю в насінництві та розсадництві, охорони прав на сорти рослин, ГМО
до європейських норм та стандартів»
Державне агентство з питань електронного урядування України
«Підтримка інституційної спроможності Державного агентства з питань електронного
урядування у процесах розбудови системи електронного урядування в Україні, реалізації та
координації проектів інформатизації в органах державної влади відповідно до міжнародних
стандартів та кращих практик»
Національний банк України
«Посилення інституційної та регуляторної спроможності Національного банку з метою
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
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Конституційний суд України
«Підтримка Конституційного Суду України щодо посилення інституційної спроможності
Секретаріату Суду»
Антимонопольний комітет України
«Підтримка Антимонопольного комітету України у подальшому наближенні законодавчих,
процедурних та правозастосовчих практик до стандартів ЄС»

