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Про проект 
 

Європейська Система Розвитку CERTUA 

В 2016 році буде введена в дію польсько-українська економічна програма під назвою 
Європейської Системи Розвитку CERTUA, що стане платформою співпраці 
взаємопов’язаних фірм, ВНЗ, наукових одиниць та установ бізнесу, які займаються 
впровадженням міжнародних стандартів якості в Польщі та в Україні.  
Ініціаторами програми є: заявник та партнери, такі як полонійні організації (Українсько-
Польський Центр Європейської Інформації в ХНУ, Вінницький Культурно-Освітній 
Зв’язок Поляків, Товариство „Кресовяци”), Вінницька Торгова-Промислова Палата, Targi 
Kielce SA, юридичні канцелярії та позаурядові організації, університети (Європейське 
Товариство Сприяння Науки в Кракові, Краківський Педагогічний Університет, польські 
юридичні канцелярії та установи оточення бізнесу.  
Контроль над реалізацією проекту здійснюватиме Товариство Інтеграція Європа-Схід, 
яка будучи досвідченим лідером проекту, створюватиме корисні економічні відносини 
полонійного середовища з Польщею. 
В рамках проекту передбачено організацію: 

 спеціальних курсів і економічного консалтингу в сфері приготування кадрів 
фірм для впровадження міжнародних стандартів серії ISO 9000, ISO 22000 
(НАССР). 

 Циклу економічних місій і участі  в Targі Kielce з участю полонійних 
підприємств та установ бізнесу. 

 Спеціальні курси і економічний консалтинг у сфері можливостей реалізації 
інвестицій і діяльності в Польщі. 

Польлсько-Українська співпраця в сфері стандартизації і сертифікації є економічно 
обгрунтованою, що підтвердили досвід Товариства в реалізації проектів 
співфінансованих з МЗС, які були реалізовані до цього часу. А також  додатковим 
підтвердженням цього факту є бажання участі у проекті, яке заявили кількадесят 
полонійних підприємств та організацій. 
 

Партнери проекту в Україні: 

 Вінницька Торгово-Промислова Палата 

 Українсько-Польський Центр Європейської Інтеграції в Хмельницькому 
Національному Університеті 

 Вінницька Культурно-Просвітницька Спілка Поляків 
 Вінницьке Товариство „Кресовяци” 

 

Партнери з Польщі: 
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 Targi Kielce S.A. 

 Юридично-Фінансова Канцелярія Правного Радника Лукаша Козери 

 Європейське Товариство Сприяння Науки в Кракові 
Europejskie standardy dla biznesu – w Winnicy rusza polsko - ukraiński 

projekt CERTUA 

 
Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Winnicka Izba - Handlowo - Przemysłowa 
zapraszają przedsiębiorców, media, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
zainteresowanych do udziału w oficjalnej prezentacji międzynarodowego projektu pod 
nazwą: "Europejski System Rozwoju CERTUA". 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków polskiego Senatu w ramach realizacji zadania 
zleconego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.  
Warto dodać, iż jest to już kolejny projekt współfinansowany przez Polskę, który 
Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód realizuje na Podolu z ukraińskimi partnerami. 
Przewidziano objęcie wsparciem kilkudziesięciu przedsiębiorstw w zakresie szkoleń ISO, 
audytów, doradztwa prawnego i rachunkowego oraz misji gospodarczych na Targi Kielce. 
Wszystko to na rzecz rozwoju polsko - ukraińskiej współpracy gospodarczej w zakresie 
europejskiej certyfikacji i standaryzacji. 
 
Konferencja i prezentacja rozpocznie się 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie 
Winnickiej Izby Handlowo – Przemysłowej przy ulicy Sobornej 67. 
 
Oprócz prezentacji podczas spotkania zaplanowano oficjalne podpisanie porozumienia o 
współpracy na rzecz realizacji projektu przez ukraińskich i polskich partnerów tj.: 

 Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód, 

 Winnicką Izbę Handlowo – Przemysłową, 

 Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków, 

 Winnickie Stowarzyszenie „Kresowiacy”, 

 Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie 
Narodowym. 

 
Patronat medialny nad projektem sprawuje Gazeta Słowo Polskie oraz portal 
slowopolskie.org 
 

O projekcie 
Europejski System Rozwoju CERTUA 

W 2016 roku zostanie uruchomiony polsko - ukraiński program gospodarczy pod nazwą 
Europejski System Rozwoju CERTUA, który będzie platformą współpracy wzajemnie 
powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu 
zajmujących się wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości w Polsce i na Ukrainie. 
Inicjatorami programu są: wnioskodawca oraz partnerzy tj. organizacje polonijne (Ukraińsko 
– Polskie Centrum Informacji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, 
Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków, Stowarzyszenie „Kresowiacy”), Winnicka 
Izba Przemysłowo – Handlowa, Targi Kielce SA, kancelarie prawne oraz organizacje 
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pozarządowe i uniwersytety (Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). 
Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły m.in. Targi Kielce SA, wykładowcy 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, polskie kancelarie prawne oraz instytucje 
otoczenia biznesu. 
Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia czuwać będzie Stowarzyszenie Integracja Europa - 
Wschód, które podejmując się roli doświadczonego lidera projektu będzie "bramą" 
umożliwiającą środowiskom polonijnym na Ukrainie nawiązanie korzystnych relacji 
gospodarczych w Polsce. 
W ramach projektu przewidziano organizację: 

 specjalistycznych szkoleń i doradztwa gospodarczego w zakresie przygotowania kadr 
firm do wdrażania międzynarodowych standardów serii ISO 9000, ISO 22000 
(НАССР). 

 cyklu misji gospodarczych i udział w Targach Kielce z udziałem polonijnych 
przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, 

 specjalistycznych szkoleń i doradztwa gospodarczego w zakresie możliwości realizacji 
inwestycji i działalności w Polsce. 

 
Partnerzy z Ukrainy: 

 Winnicka Izba Przemysłowo – Handlowa 

 Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim Uniwersytecie 
Narodowym 

 Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków 

 oraz Winnickie Stowarzyszenie Kresowiacy. 
 
Partnerzy z Polski: 

 Targi Kielce S.A. 

 Kancelaria Prawno – Finansowa Radcy Prawnego Łukasz Kozera 

 Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie. 
 
 


