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ЕС ПАДТРЫМЛІВАЕ ЛІЧБАВЫЯ 
ЭКАНОМІКІ І ГРАМАДСТВЫ 

ВА УСХОДНІХ КРАІНАХ-
ПАРТНЁРАХ ЕС

ПРЫКЛАДЫ 
З АСОБНЫХ 

КРАІН

Ключавым прыярытэтам з’яўляецца завяршэнне фармавання ўнутранага лічбавага рынку ў ЕС. Звязванне 
гэтага рынку з краінамі-суседзямі прынясе карысць усім грамадзянам рэгіёну. ЕС падтрымлівае краіны 
Усходняга партнёрства ў зніжэнні тарыфаў на роўмінг, скаардынаваным процідзеянні пагрозе кібер-
бяспецы і выкарыстанні патэнцыялу адзінага лічбавага рынку для бізнесу і грамадзян з мэтай пашырэння 
магчымасцей працаўладкавання ў рэгіёне.

Паляпшэнне высакахуткасных лічбавых злучэнняў паміж шасцю                                        
краінамі-партнёрамі для падтрымання лічбавых даследаванняў і адукацыі.

Забеспячэнне доступу да глабальных даследаванняў для двух мільёнаў                   
навукоўцаў, студэнтаў і даследчыкаў з больш як 700 устаноў рэгіёну. 

www.eapconnect.eu 

БЕЛАРУСЬ
устанаўлівае 

аўтаматызаваную сістэму 
відэакантролю і рэнтгенаўскі 

сканер на памежным пераходзе 
Новая Гута — Новыя Ярылавічы 

з магчымасцю абмену дадзенымі 
з Украінскім бокам у рэжыме 
рэальнага часу праз сістэму 

папярэдняй перадачы 

інфармацыі «PRINEX». 

РЭСПУБЛІКА 
МАЛДОВА   

распрацоўвае новую дзяржаўную 
сістэму электронных закупак (ІТ-сістэма 
M-тэндар) у адпаведнасці з дырэктывамі 

ЕС аб дзяржаўных закупках і ўкараняе 
сістэму відэакантролю на асобных пунктах 

перасячэння мяжы. Устойлівы сумесны 
кантроль за «блакітнай» мяжой. Павышэнне 

кібер-устойлівасці, асабліва перад 

выбарамі. 

УКРАІНА
прымяняе рашэнні 

электроннага кіравання для 
мясцовых органаў улады і развівае 
функцыянальнае ўзаемадзеянне 

адміністрацыйных паслуг. 
Павышэнне кібер-устойлівасці, 

асабліва перад выбарамі.

ГРУЗІЯ 
Новы закон аб 

электронных траставых 
паслугах, пераход да новай 

Нацыянальнай шырокапалоснай 
стратэгіі ў адпаведнасці з перадавой 

практыкай ЕС, выкарыстанне 
электронных медыцынскіх 

запісаў.

АЗЕРБАЙДЖАН
развівае электронныя паслугі 

для ўрада з акцэнтам на 

электронны гандаль.

АРМЕНІЯ
Развіццё электроннай падатковай 

дэкларацыі, электроннай рэгістрацыі 
актаў грамадзянскага стану, электроннага 
пасведчання асобы, электроннай паліцыі, 

службы «электронны натарыус», «электронны 
судовы выканаўца», «электронны грамадзянін», 

электроннага дакументазвароту для ўрада, 
электроннага рэестру бізнесу, электроннага 

апастылю, электронных праектаў нарматыўна-
прававых актаў, электронных запытаў, 

Платформы ўрадавага ўзаемадзеяння (ПУУ) 
і Адзінага электроннага акна (АЭА) для 

перасячэння мяжы.

ДАСЯГНЕННІ Ў РЭГІЁНЕ 



КЛЮЧАВЫЯ ПРАГРАМЫ

НАСТУПНЫЯ КРОКІ 

ЛЕПШАЕ                                              
ЛІЧБАВАЕ  АСЯРОДДЗЕ

 

Зніжэнне тарыфаў на роўмінг паміж шасцю 
краінамі-партнёрамі     Рэгіянальнае 
пагадненне па роўмінгу да 2020 года
Больш падтрымкі інавацый і стартапаў 
Больш падтрымкі інфармацыйных 
тэхналогій і даследаванняў 
Развіццё лічбавых навыкаў для МСП і  
бізнесу

РАЗВІЦЦЁ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСЛУГ     
ДЛЯ ГРАМАДЗЯН І БІЗНЕСУ 

электронны гандаль, электронная мытня, 
электронная камерцыя, электронная 
лагістыка       пілотная стадыя
праграмы «электронная дэмакратыя» для 
органаў дзяржаўнага кіравання 
электронная ахова здароўя

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАВІЛЬНАЙ РАМАЧНАЙ 
АСНОВЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСЛУГ

 

Больш бяспечная анлайн-ідэнтыфікацыя для 
грамадзян з новым электронным подпісам 
Развіццё высакахуткаснай шырокапалоснай сувязі 
для стымулявання эканомікі і садзейнічання развіццю 
электронных паслуг для бізнесу і грамадзян    
укараненне шырокапалосных стратэгій у шасці краінах 
Усходняга партнёрства
Кібер-бяспека      Падтрымка кібер-устойлівасці краін 
Усходняга партнёрства

 

ПРЫЦЯГНЕННЕ ІНВЕСТЫЦЫЙ 
ПРЫВАТНАГА СЕКТАРА  

 

Зніжэнне рызыкі інвестыцый у лічбавую 
інфраструктуру ў рамках Плана знешніх 
інвестыцый      новы партфель праектаў па 
ўмацаванні лічбавай эканомікі
Больш крэдытаў ад міжнародных фінансавых 
інстытутаў для шырокапалосных інвестыцый 
праз інвестыцыйную платформу суседства 
пры падтрымцы грантаў ЕС

Бягучая праграма EaP Connect (13 мільёнаў еўра) звязвае даследчыя і адукацыйныя супольнасці па ўсім 
рэгіёне з іх еўрапейскімі партнёрамі праз шырокапалосную высакахуткасную сетку інтэрнэт. 
Новая праграма EU4DIGITAL (12 мільёнаў еўра) скіраваная на гарманізацыю роўмінгу, прасоўванне 
высакахуткаснага шырокапалоснага інтэрнэту для стымулявання эканомікі, пашырэння электронных 
паслуг і стварэння дадатковых працоўных месцаў у электроннай прамысловасці.
Будучая праграма ЕС CYBER (7 мільёнаў еўра) для ўмацавання кібер-бяспекі ў краінах-партнёрах і 
павышэння даверу да выкарыстання лічбавых паслуг на карысць грамадзян і бізнесу.
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