
Інформація щодо консультацій МОН України стосовно участі в проєкті 

DANUBIUS RI 27-28 листопада 2019 року 

27-28 листопада 2019 р. у м. Брюссель відбулася нарада урядових представників 

проєкту ЄС «Підготовча фаза до створення Європейського консорціуму 

дослідницької інфраструктури DANUBIUS RI».  

Щоб обговорити перспективи участі України в консорціумі DANUBIUS RI, 

зокрема, створення національного консорціуму, у заході взяли участь 

представники МОН України.  

За підсумками переговорів вони домовилися про окрему зустріч з румунською 

стороною, яка є ініціатором створення консорціуму. Було визначено, що 22-24 

квітня 2020 року у м. Одесі відбудеться робоча зустріч керівників проєкту 

DANUBIUS та представників Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечнікова, Одеського державного екологічного університету, Національної 

академії наук України, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського 

морів та інших зацікавлених наукових організацій.   

Консультації допоможуть визначати дослідницькі інфраструктури, готові до 

інтеграції та співпраці з європейськими дослідницькими інфраструктурами. 

Під час наради в Брюсселі було також допрацьовано документи, що стосуються 

фінансових розрахунків діяльності майбутнього консорціуму, та технічні 

регламенти роботи дослідницьких інфраструктур. 

На початку 2020 року зазначені документи буде передано керівниками проєкту 

(румунською стороною) до Єврокомісії на опрацювання. Після проходження 

усіх процедур Статут буде перекладено на мови держав-членів ЄС, опубліковано 

в офіційному виданні ЄС, після чого він набуде чинності. 

Після цього обов’язковим етапом створення Європейського консорціуму 

дослідницької інфраструктури DANUBIUS RI буде офіційне підтвердження 

країнами бажання участі в консорціумі. Також вони повинні будуть взяти на себе 

зобов’язання відповідно до умов Статуту.  

З моменту подання Статуту на затвердження до Єврокомісії проєкт перейде в 

фазу імплементації. Відповідно до вже існуючої практики, фаза імплементації 

може тривати від року до семи. Тривалість фази залежить від оперативності 

роботи ЄС, координаторів проєкту, країн-членів консорціуму. 

Важливим питанням наради в Брюсселі також було обговорення статусу 

спостерігача, його прав та обов'язків. Було запроваджено поняття постійного 

спостерігача. Така опція потрібна, на думку румунської сторони, для 

міжнародних організацій, які зацікавлені у співпраці, однак які не мають 

впливати на політику в рамках DANUBIUS. Статус спостерігача передбачає 

відсутність права голосу та участь терміном до трьох років з можливістю 

продовження до двох років. Після цього спостерігач має або стати членом 

консорціуму, або залишити його. Крім того, спостерігач не має права створювати 

на своїй території об'єктів дослідницької інфраструктури. 
 


