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З нагоди Дня європейської співпраці у 2022 році та Європейського року молоді 

Програма транскордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-20201 

запрошує взяти участь в Освітній кампанії для молоді 

“CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE!” 

 

 

ІДЕЯ 

Європейський Союз оголосив 2022 рік Європейським роком молоді. Сучасному світу, який 

останнім часом особливо постраждав від конфліктів, проблем охорони здоров’я та клімату, 

потрібна уява наступних поколінь, їхня пристрасть та відданість, щоб будувати безпечніше, 

сучасніше, здоровіше та екологічніше майбутнє. Ми переконані, що голос молоді та її активніше 

залучення може мати позитивний вплив на співпрацю між ЄС та його сусідами. Тому вже багато 

років ми спрямовуємо нашу діяльність на молодь. 

 

Натхненням для молоді можуть бути особистості спільного прикордоння, які своєю творчістю та 

новаторством змінили не лише своє оточення, а й долю світу. Приклад? Ігнацій Лукасевич, 200-

річчя з дня народження якого ми відзначаємо цього року під патронатом ЮНЕСКО, разом із Яном 

Зехом своїм винаходом осяяли весь світ і започаткували велику промисловість. Але список відомих 

візіонерів, винахідників і вчених спільного прикордоння набагато довший: будівельник Антоній 

Тизенгауз, лінгвіст Людвік Заменгоф, футуролог Станіслав Лем, Львівська математична школа... 

 

Вирушай їхніми слідами на шляху до майбутнього – візьми участь у нашій Освітній кампанії для 

молоді: "CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE!". Найкращі команди візьмуть участь у фіналі, який 

відбудеться з нагоди Дня європейської співпраці 14-17 вересня 2022 р. Він буде організований у 

Мазовецькому воєводстві та включатиме відвідання столиці Польщі, Варшави. 

 

 
1 Через участь білоруської влади у війні проти України, згідно з рішенням Єврокомісії, транскордонне 
співробітництво з Білоруссю припинено. 
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ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

1. У конкурсі можуть брати участь молодіжні команди з 4 осіб, які представляють школи чи 

інші навчальні заклади (у тому числі школи мистецтв, музичні школи, шкільні інтернати), які 

базуються на території Програми: 

• у Польщі - у Підляському, Люблінському, Підкарпатському воєводствах та 

Остроленцько-Сєдлецькому регіоні Мазовецького воєводства.  

• в Україні – в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, 

Івано-Франківській областях. 

Разом з тим, ми закликаємо вас включити до складу команд також учнів з України, які 

навчаються у вищезгаданих польських школах внаслідок того, що стали біженцями. Слід 

врахувати і те, що фінал конкурсу відбудеться у вересні. 

2. Вік учасників: 12-16 років (повна кількість років на момент подання заявки). 

3. Команду повинен супроводжувати вчитель/вихователь (керівник групи). Кожна 

школа/заклад може представити лише одну команду. 

4. Школи, які беруть участь в кампанії вперше, отримають 1 додатковий бал під час 

оцінювання. 

ЕТАП I - ВІДБІР 

1. На етапі відбору команда повинна виконати конкурсні завдання, описані в електронній Формі 

заявки, заповнити форму та надіслати її разом з електронною версією робіт (текстові файли, 

фотографії, записи тощо) та необхідними Згодами RODO (стосується лише громадян ЄС) до 15 

червня 2022 року. У разі великих файлів або інших проблем з пересиланням електронною 

поштою, будь ласка, зв’яжіться з нами:  

- у Польщі: branch@pbu.rzeszow.pl  

- в Україні: branch@pbu.lviv.ua  

2. Роботи оцінюватимуться Представництвами Програми в Польщі та Україні відповідно до 

доданих критерsїв оцінки.  

3. Результати оцінки робіт учнів будуть оприлюднені на сайті www.pbu2020.eu 25 червня цього 

року. Школи/установи/організації також отримають повідомлення електронною поштою на 

адресу, вказану в заявці.  

4. Загалом 16 команд з Польщі та України будуть запрошені до участі у фіналі, який відбудеться 

14-17 вересня 2022 року в Мазовецькому воєводстві.  

https://pbu2020.eu/pl/pages/231
mailto:branch@pbu.rzeszow.pl
mailto:branch@pbu.lviv.ua
http://www.pbu2020.eu/
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ЕТАП II - ФІНАЛ 

Відповідно до ідеї конкурсу, цьогорічна кампанія буде зосереджена на великих винаходах та 

видатних винахідниках прикордоння PL-BY-UA, але, як завжди, також знайдеться простір для 

творчості та художніх інновацій. Тому під час фіналу учні будуть поділені на дві групи: науково-

технічну та музично-художню, які працюватимуть у змішаних міжнародних командах. 

Результати їхньої діяльності ми побачимо під час фінального заходу, а найцікавіші презентації 

отримають нагороди. Крім того, зареєстровані команди візьмуть участь у вікторині знань про 

спільне польсько-українське прикордоння, де 3 найкращі команди отримають додаткові 

призи. За участь у Фіналі кожен учасник (включаючи вчителів/опікунів) отримає набір 

промоційних подарунків та дипломів. Кожна збірна також отримає колективний диплом. 

Призом для всіх учасників Фіналу стане також поїздка до Варшави та ... можливість налагодити 

безцінні міжнародні контакти! 

 

ВАЖЛИВО! Програма PL-BY-UA організовує та покриває витрати на проїзд (від школи/закладу 

до місця проведення фіналу), проживання, харчування, поїздки та страхування для всіх 16 

відібраних команд.  

УВАГА! У разі істотних обмежень, що випливають із т. зв форс-мажорних обставин, формат 

фіналу може бути змінений, про що учасники будуть повідомлені заздалегідь. 


