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KOROL S. M. (Sumy)

THE PARTICIPATION OF DONOR COUNTRIES IN PROVIDING
INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE TO UKRAINE UNDER
CROSS-BORDER COOPERATION
(case study Transcarpathian region)

Transcarpathian region is a permanent participant of all
European Neighbourhood Policy programs are on the Eastern
border of the European Union, for many years.
In the development of Transcarpathia involving international
technical assistance programs under the European Neighbourhood
and Partnership, namely: CADSES 2002-2004 – 300 thousand Euro,
TACIS 2004-2006 – € 10.5 million EUR ENPI (ENPI) 2007-2013
– € 41 million [1, p. 8].
There were implemented large-scale technical assistance
projects submitted by the cross-border cooperation program of the
European Neighbourhood and Partnership Instrument “Ukraine –
Hungary – Slovakia – Romania 2007-2013” (PPP ENPI) and
“Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013”.
Transcarpathian region takes an active role in the preparation
of new European Commission Neighbourhood programs “Ukraine
– Hungary – Slovakia – Romania 2014 – 2020” and “Ukraine –
Poland – Belarus, 2014 – 2020”.
There was a realization of the project “Carpathian Horizon
2013 – discussion of prospects of the EU operational program
for the Carpathian region” and the development of a single
operational program for the region of the Carpathians on the
financial perspective 2014-2020 [2].
Thus, the international technical assistance is an important
policy mechanism for sust ainable economic and social
development of Transcarpathian region and Ukraine in general.
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