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Цілі проекту та бажані результати  

Project goals and desired outcomes 

 

I. Розширення місцевих знань про зміну клімату, її наслідки та 

адаптацію на основі екосистемного підходу (EbA) 

Increasing local knowledge on climate change, its impacts and 

Ecosystem-based Adaptation (EbA) by 

 

II. Розвиток стратегій, людського потенціалу та мереж  шляхом 

розширення можливостей біосферних резерватів, що 

забезпечить їхню провідну роль 

Developing strategies, human capacities and networks by 

empowering biosphere reserves to assume a leading role 

 

III. Розробка політичних пропозицій щодо інтеграції принципів 

EbA в екологічне законодавство та управління довкіллям.  

Working out policy proposals for integrating principles of EbA into 

environmental legislation and ecosystem management.  

 



 

  

Результати проекту / Project Results 

• Bеб-сайт 

• Website 

 

• Матеріали публікацій 

• Publication materials 

 

• Правові дослідження, робота на політичному рівні, Заклик 

до дій та Полісі-бріф 

• Legal studies, Policy level work, Statement Paper and Policy 

Brief  

 

• Конкурс ідей EbA  

• EbA Idea Contest 

 

 

 



Bеб-сайт / Web Site 

eba-ukraine.net 



Матеріали публікацій 

Publication materials 



Правові дослідження та політична робота  

Legal studies and policy work 

• Заклик до дій (Еберсвальде 2020), розроблений спільно 26 

учасниками міжнародного тренінгу «Екосистемна адаптація до 

зміни клімату» 

• Eberswalde Statement 2020 jointly elaborated by the 26 participants 

of the international training on “Ecosystem-based Adaptation to 

Climate Change” 

 

• Полісі-бріф 

• Policy Brief 



Рекомендації /  

Recommendations 
 

• підтримувати розробку та реалізацію проектів EbA в біосферних резер-

ватах, для подальшої демонстрації заходів EbA, інтегрувати дослідження 

пов’язані з EbA у свої програми та плани та збирати наукову інформацію   

про їх ефективність у всіх ключових екосистемах 

• to support the development and implementation of EbA projects within the 

biosphere reserves, to further showcase EbA measures, to integrate EbA related 

research into their programs and plans and collect scientific information on their 

effectiveness in all key ecosystems 

 

• підтримувати та зміцнювати українські біосферні резервати та вдосконалити 

відповідну законодавчу базу та нормативні документи для відповідності 

принципам та вимогам біосферного резервату ЮНЕСКО MAB (такі як 

зонування, інтегроване управління тощо) 

• to support and strengthen Ukrainian biosphere reserves and to adjust respective 

legal framework and regulations for matching the UNESCO MAB biosphere 

reserve principles (such as zoning, integrated governance, etc.)  



Рекомендації /  

Recommendations 

 

• внести необхідні зміни для створення правових основ EbA 

до відповідного законодавства та підзаконних актів, що 

регулюють управління природоохоронними територіями, 

використання сільськогосподарських угідь, управління 

лісами та водними басейнами 

• to introduce changes that are necessary to lay legal grounds 

for EbA in respective legislation and by-laws regulating nature-

protected areas management, agricultural land use, forests 

management, and water basins management 



• Участь у розробці Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни 

клімату до 2030 року (прийнята 20 жовтня 2021 р.) та Стратегії 

адаптації для сільського, лісового та рибного господарства (проект 

підготовлено в 2019 р.) / Contribution to development of National 

Adaptation Strategy (adopted on 20 Oct 2021) and Startegy of Adaptation 

for Agriculture, Forestry and Fishery (draft preperad in 2019) 
 

• Eba, а також ПоР (подібна концепція), досі не згадуються в націона-

льних та регіональних політичних документах / Eba, as well as NBS 

(similar concept), still not mentioned in national & regional policy documents 
 

• Проте є багато заходів, які відповідають Eba, які містяться в існуючих 

стратегічних документах, а також тих, що знаходяться на стадії 

розробки (наприклад, проект Державної стратегії управління лісами 

України до 2035 року) / However, there are many measures that are in line 

with Eba found in existing strategic documents as well those under 

development (e.g. draft of National Strategy for Forest Management of 

Ukraine untill 2035) 

Національний рівень /  

National Strategy Process  



 
Адаптація до зміни клімату на практиці /  

Adaptation to Climate Change in Practice 

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 

• Лютий 2020: Запуск Конкурсу ідей щодо EbA заходів 

в 3 біосферних резерватах / February 2020: Launch of 

an Idea Contest for EbA activities in the 3 BRs 
 

• Двоступенева процедура відбору для 

забезпечення відповідності підходу EbA /                                    

Two-round selection procedure in order to ensure 

compliance with Eba approach 
 

• Загалом отримано 29 заявок, з яких 20 потрапили до 

фінального раунду оцінки / In total 29 application 

received out of which 20 passed to the final evaluation 
 

• Травень 2020: обрано 9 переможців – по 3 найкращі 

ідеї на кожен резерват / May 2020: 9 winners of the 

contest were selected - 3 best ideas per BR 



 

 Процедура відбору / Selection procedure 

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 



 

 Процедура відбору / Selection procedure 

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 



 

 Заявки / Applications  

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 

• Зазвичай подані кількома співвиконавцями / Usually 

submitted by consortium of stakeholders 
 

• Отримано заявки від фермерів, науковців, вчителів та 

викладачів, представників НГО, органів місцевої 

влади та простих мешканців / Applications received 

from farmers, researchers, teachers, local authorities, 

NGO members, local citizens 
 

• Соціальна складова присутня у бага-                     

тьох заявках / Social component was                  

present in many applications 
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Хід реалізації / Implementation timeline 

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 

• Листопад-грудень 2020: Підписано контракти з 

переможцями Конкурсу ідей / Nov-Dec 2020: 

Contracts with the contest winners were signed 
 

• Березень 2021: Початок польових робіт з реалізації 

пілотних проектів / March 2021: start of the field work 

of pilot projects  
 

• Постійна оцінка реалізації проектів шляхом надання 

звітів, регулярних он-лайн зустрічей та консультацій, а 

також моніторингу результатів в полі / Regular 

evaluation of projects„ implementation through 

submission of reports, on-line meetings and consultations 

+ monitoring field visits 
 

• Листопад 2021: проведено підсумкові семінари за 

результатами реалізації пілотних проектів / November 

2021: final workshops on results pilot projects„ 

implementation were held in 3 biosphere reserves 



 
Публікації у медіа про пілотні проекти /                            

Media publications on pilot projects  

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 



 
Короткий огляд пілотних проектів / Pilot projects at a glance 

Конкурс ідей та пілотні проекти / 

Idea Contest and Pilot Projects 


