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The GMU Project

В рамках проекту дослідники з країн Вишеградської
групи (V4: Чеська Республіка, Угорщина, Польща та
Словаччина) здійснюють допомогу трьом країнамбенефіціарам (Грузії, Молдові та Україні) у
подальшому розвитку їхніх можливостей аналізу та
обстоювання політики шляхом відкриття нових
каналів комунікації з МСП та НУО в чотирьох
країнах Вишеградської групи та інших державахчленах Європейського союзу.
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Метою цих зусиль є сприяння переданню знань та
створення постійно діючої платформи сталого розвитку
задля забезпечення наближення МСП у трьох
зазначених країнах до стандартів та ринків ЄС з
одночасним наданням нових можливостей ведення
бізнес-діяльності. Діяльність проекту сконцентрована
на питанні, яким чином українські, молдавські та
грузинські МСП можуть зміцнити свої мережі
європейських бізнес-контактів та можливості їхніх
аналітичних центрів, а також ефективно обстоювати
дружню до МСП політику задля підтримки успішного
розвитку власних країн.
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Проект виконується консорціумом на чолі з CASE (Центром
соціально-економічних досліджень). Діяльність проекту
забезпечується трьома двосторонніми групами у складі
представників однієї з країн Вишеградської групи (Чехії,
Угорщини або Словаччини) та однієї країни-бенефіціара
(Грузії, Молдови чи України) у кожній:
• Група Грузія-Чехія: спільно CASE-Грузія та Інститутом CEVRO
• Група Молдова-Угорщина: спільно CASE-Молдова та
Європейським центром ICEG
• Група Україна-Словаччина: спільно CASE-Україна та Vysoká
škola manažmentu
CASE-Польща виступає координатором проекту.
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Під час початкової конференції у жовтні 2013 р. члени
консорціуму з семи країн погодили між собою детальне
ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ проекту.
Першим кроком проекту стало збирання УСТАНОВОЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ. Він передбачав проведення трьох мініопитувань, по одному в кожній країні-бенефіціарі, з метою
зібрати думки експертів про основні проблеми, з якими
стикаються МСП у цих країнах. Експертам також
запропонували надати дорадчу допомого щодо того, на
яких проблемах найбільш доцільно зосередитися проекту.
Серед інших важливих джерел інформації були результати
зустрічей та інтерв'ю з експертами, які дозволили нам
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обговорити усі проблеми та поглибити їх розуміння.
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На основі зібраних матеріалів було складено кілька
АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТІВ. Кожне з міні-опитувань, включно
з іншою наявною інформацією, стало основою для
складання комплексного звіту про результати, який
дозволив виявити основні проблеми, визначені
експертами як пріоритетні сфери для втручання. Крім
того, для оглядів стану економіки країн-бенефіціарів з
акцентом на макро-індикаторах, актуальних для МСП,
також використовувалися міжнародні порівняльні дані.
Аналітичні звіти лягли в основу ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ОБГОВОРЕННЯ. Ці документи були поширені серед
колег для надання коментарів і зауважень.
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Документи для обговорення стали фундаментом
ДОРОЖНІХ КАРТ, котрі передбачали два види
діяльності:
• Конкретні заходи втручання, які проект мав
здійснити у країнах GMU (доцільні в рамках
проекту)
• Інші пропоновані втручання поза межами проекту,
рекомендовані до здійснення по завершенню
проекту у 2015 р. й пізніше, що мають бути
підтримані постійним форумом/платформою МСП,
що буде утворений(а) наприкінці проекту в
листопаді 2014 р.
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Передбачалося, що вибрані варіанти ВТРУЧАННЯ
заходами проекту будуть:
– Нагальними/важливими
– Відповідатимуть цілям проекту
– Узгоджуватимуться з “порівняльною
перевагою” кожної групи (з урахуванням
висновків на майбутнє, зроблених країнами
Вишеградської групи, конкретного досвіду
експертів проекту та потреб країн-бенефіціарів)
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У червні-вересні документи до обговорення були
додатково доопрацьовані, розширені, обговорені з
основними зацікавленими учасниками та
відредаговані для включення до ЕКСПЕРТНИХ
ДОПОВІДЕЙ по МСП, що мали стати заключними
документами проекту. Окремі частини цих
доповідей будуть перекладені грузинською,
молдавською та українською.
У першій половині листопада у Молдові та Грузії
відбулися ГРОМАДСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, на яких були
представлені та обговорені з місцевими експертами
й державними посадовцями експертні доповіді та
результати виконання проекту, а також завершені
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На нинішній конференції будуть представлені
заключні результати проекту (включно з резюме
Експертної доповіді по МСП в Україні) та утворено
Постійну робочу групу. Ця група продовжить
започатковану проектом роботу та надаватиме
підтримку ФОРУМУ МСП (міжнародному порталу
МСП), створеному у форматі веб-сайту задля
укріплення зв'язків між країнами GMU з одного боку
та країнами Вишеградської групи та іншими
державами-членами ЄС, з іншого боку. Проект
закінчується у грудні 2014 р.
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Best wishes
З найкращими побажаннями

საუკეთესო სურვილები
cele mai bune urări

všetko najlepšie
Všechno nejlepší
Minden jót
Wszystkiego najlepszego
jszyrmer@gmail.com
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