
У рамках глабальных мер рэагавання на ўспышку каранавіруса Еўрапейская камісія мабілізуе пакет экстраннай падтрымкі 
для Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Рэспублікі Малдова і Украіны:

Рэагаванне на неадкладныя патрэбы:

Да 883 мільёнаў еўра  
ў кароткатэрміновай і 
сярэднетэрміновай перспектыве для 
падтрымкі сацыяльна-эканамічнага 
аднаўлення рэгіёну

80 мільёнаў еўра  
на неадкладныя патрэбы

Падтрымка сферы аховы здароўя 
(30 млн. Еўра):

• Праца з СААЗ па пастаўках медыцынскіх прыбораў і 
сродкаў індывідуальнай абароны, такіх як апараты 
штучнай вентыляцыі лёгкіх, лабараторныя наборы, маскі, 
ахоўныя акуляры, халаты і ахоўныя касцюмы.

• Навучанне медыцынскага персаналу і працаўнікоў 
лабараторый, а таксама правядзенне інфармацыйных 
кампаній для насельніцтва шасці краін.

Падтрымка найбольш уразлівых груп 
насельніцтва (11,3 млн. Еўра)

• Гранты ў памеры да 60 000 еўра арганізацыям грамадзянскай 
супольнасці для неадкладных патрэб, такіх як падтрымка 
мясцовых школ у арганізацыі дыстанцыйнага навучання, — 
ужо даступныя ў рамках рэгіянальнага «Механізму хуткага 
рэагавання» ЕС.

• Запуск «Праграмы салідарнасці з краінамі Усходняга 
партнёрства», арыентаванай на найбольш пацярпелыя слаі 
насельніцтва з суб-грантамі для невялікіх мясцовых арганізацый.

Змякчэнне сацыяльна- эканамічных наступстваў:
Скаардынаванае рэагаванне праз цеснае супрацоўніцтва з міжнароднымі фінансавымі інстытутамі (МФІ) і фінансавымі 
ўстановамі дзяржаў-членаў ЕС праз Групу Еўропа — TEAM EUROPE.

Новая праграма 
падтрымкі памерам 

100 мільёнаў еўра для МСП, 
самазанятых і іншых суб’ектаў 

праз больш даступныя 
крэдыты і стымуляванне 
эканамічнай дзейнасці 

пасля крызісу.

200 мільёнаў еўра існуючых 
крэдытных ліній і грантаў для 

МСП у мясцовай валюце ў рамках 
ініцыятывы EU4Business.

500 мільёнаў еўра, 
выдзеленых суседзям ЕС праз 
асноўны інструмент зніжэння 
рызык – Еўрапейскі Фонд 

устойлівага развіцця (ЕФУР) 
– для хуткага забеспячэння 
ліквіднасці ва ўсім рэгіёне.
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?
Арменія
Больш за 92 млн еўра на  неадкладныя і кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: дзякуючы падтрымцы Еўрапейскага саюза больш за 3 000 
сацыяльна неабароненых сем’яў (шматдзетныя, пажылыя, людзі з 
інваліднасцю) у Шыракскай, Тавушскай і Ларыйскай абласцях атрымаюць 
пакеты гуманітарнай дапамогі. 

Азербайджан
Больш за 14 млн еўра на  неадкладныя і кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: на сродкі ЕС прафесійна-тэхнічныя вучылішчы 
ў некалькіх рэгіёнах (Гянджа, Мінгечаур, Джалілабад, Гах і 
Ісмаілы) набудуць абсталяванне і тэхніку для вытворчасці сродкаў 
індывідуальнай абароны для медыцынскіх работнікаў.

Беларусь
Больш за 60 млн еўра на  неадкладныя і кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: дзякуючы падтрымцы ЕС для памежных рэгіёнаў Беларусі, Украіны і 
Польшчы, у бальніцах ёсць абсталяванне, неабходнае для аказання хуткай медыцынскай 
дапамогі, напрыклад, аўтамабілі хуткай дапамогі і рэспіратары, якія дапамагаюць урачам 
змагацца з пандэміяй каранавіруса.

Грузія 
Больш за 183 млн еўра на  неадкладныя і 
кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: дзякуючы мікра-гранту, выдзеленаму 
ЕС, грузінскі вытворца медыцынскага тэкстылю змог набыць 
12 дадатковых швейных машын і вырабіў 40 000 медыцынскіх 
халатаў на працягу тыдня.

Рэспубліка Малдова
Больш за 87 млн еўра на  неадкладныя і кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: праекты ЕС у Малдове ўжо працуюць над тым, каб забяспечыць 
ахоўныя наборы, такія як пальчаткі і маскі для ўразлівых груп насельніцтва і 
медыцынскага персаналу,  а таксама стэрылізатары 
для абсталявання па ўсёй краіне. 

Украіна
Больш за 190 млн еўра на  неадкладныя і 
кароткатэрміновыя патрэбы.

Прыклад падтрымкі: ЕС дапамагае будаваць 
устойлівыя супольнасці, аказваючы дапамогу 
ўразлівым групам насельніцтва, спрыяючы 
пераходу да анлайн адукацыі, вядучы барацьбу 
з дэзынфармацыяй і ўмацоўваючы культурную 
разнастайнасць і крэатыўнасць анлайн.

Як ЕС падтрымлівае кожную з краін-партнёраў, і як гэтая 
падтрымка будзе ўзмацняцца? 
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