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Питання безпеки є одним із пріоритетних в рамках діяльності Програми Польща-Білорусь-

Україна на польсько-українському прикордонні протягом майже 18 років. З 2017 року в рамках 

Програми організовуються міжнародні науково-практичні конференції, присвячені 

найактуальнішим питанням прикордоння та підтримці, яку європейські фонди надають цим 

регіонам. Цьогорічна конференція є п’ятою. Цього року тематика зустрічі буде зосереджена на 

безпеці в кризових і надзвичайних ситуаціях, з якими ми стикаємося в останні роки. До 

найважливіших із них можемо віднести пандемію COVID-19 та агресію Російської Федерації 

проти України. 

Організовуючи Міжнародну Конференцію під назвою «Безпека в кризових ситуаціях у 

прикордонних регіонах Польщі та України» у 2022 році ми хочемо заохотити науковців до 

проведення широкого аналізу проблем безпеки в кризових та надзвичайних ситуаціях на 

польсько-українському кордоні в контексті вже реалізованих проєктів в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Ми хотіли б, щоб зустріч стала 

своєрідною платформою для обміну досвідом і спостереженнями щодо наступних тем: 

1. Підвищення ефективності запобігання кризовим та надзвичайним ситуаціям. 

2. Соціально-економічні наслідки кризових і надзвичайних ситуацій. 

3. Координація діяльності служб та інспекцій в умовах загроз у кризових та надзвичайних 

ситуаціях. 

4. Достовірна інформація про загрози, пов'язані з кризовими та надзвичайними 

ситуаціями, різними інформаційними центрами (у тому числі державними установами чи 

ЗМІ). 

5. Різноманітність позицій і думок експертів та науковців щодо протидії кризовим і 

надзвичайним ситуаціям. 

6. Гуманітарна допомога в кризових та надзвичайних ситуаціях. 

 

Сподіваємося на Вашу участь і заздалегідь дякуємо за особистий внесок, присвячений спільним 

міркуванням на тему безпеки в прикордонних регіонах Польщі та України. 

Робочі мови конференції: польська, українська та англійська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

Для того, щоб подати заявку на участь у конференції, просимо 

1. зареєструватися  через електронну форму заявки; 

2. підготувати короткі тези виступу національною мовою (українською/польською) або англійською 

(до 1000 знаків) та додати її до змісту електронної форми заявки. 

Терміни подання заявок: 

• 28 жовтня 2022 року – для українських учасників; 

• 28 жовтня 2022 року – для польських учасників. 

Форми, надіслані після встановленого терміну, розглядатися не будуть. 

При розгляді заявок на участь у конференції пріоритет надаватиметься особам, які в своїх тезах 

торкнулися тематики проєктів, що впроваджуються українськими та польськими бенефіціарами на 

даний час або вже реалізованих в попередніх програмних періодах Програми Польща-Білорусь-Україна. 

Через призупинення співробітництва з Білоруссю проєкти за участю білоруських бенефіціарів 

розглядатися не будуть. 

Оргкомітет вибере найцікавіші тези та запропонує їхнім авторам написати і представити свої доповіді 

на пленарному засіданні Конференції. Доповіді будуть видані після конференції у вигляді спільної 

наукової публікації англійською мовою.   

Решта учасників матиме можливість представити тези своїх доповідей в організованих тематичних 

групах. 

Ми закликаємо потенційних учасників конференції ознайомитися з описами проєктів, реалізованих в 

рамках програмного періоду 2014-2020 і врахувати їхню тематику в планованих виступах. Описи 

доступні за наступними посиланнями: 

• Англійською мовою 

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020 

• Польською мовою 

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020 

• Українською мовою 

https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020 

Якщо ви зацікавлені в проеєктах, які реалізувалися в рамках програмного періоду 2007-2013, будь ласка, 

зв'яжіться безпосередньо з Секретаріатом Програми за електронною адресою: pbu@pbu2020.eu. 

Тези доповідей, які не відповідатимуть заявленій тематиці конференції, не братимуться до уваги.  

Гонорар авторам за надіслані тези, представлені доповіді та опубліковані тексти не передбачений. 

Учасникам конференції, які пройшли відбір, буде надіслана детальна інформація щодо організаційних 

питань. 

Участь у конференції безкоштовна, включно із проїздом зі Львова до Любліна та у зворотному напрямку, 

харчуванням та проживанням 16-18 листопада 2022 року. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWxTqC0nBWOLXdZZJtsUIRUSL2AHnQMTcACO1Q61o6sipWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWxTqC0nBWOLXdZZJtsUIRUSL2AHnQMTcACO1Q61o6sipWQ/viewform?usp=sf_link
https://www.pbu2020.eu/en/projects2020
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