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Стаття 1
ЗАСНОВНИКИ
Сторонами-засновниками цього Меморандуму про Взаєморозуміння (МпВ) є:
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (ІЕЕД), Одеса, Україна
Сучасні дослідження Інституту зосереджені на актуальних проблемах поглиблення ринкових реформ в
національній економіці, розробці стратегії і тактики сталого, збалансованого соціоекономічного,
економіко-екологічного розвитку та біоенергетики української прибережної зони Чорного моря.
Фонд Майкла Сухова з охорони природи (SF), Грайфсвальд, Німеччина
Є партнером в Грайфсвальдському центрі боліт (GMC), відомому міжнародному центрі досліджень і
відновлення торфовищ. SF бере участь у декількох німецьких та міжнародних проектах у сфері
зволоження, реставрації та палудікультури торф'яних земель у контексті скорочення викидів
парникових газів та сталого менеджменту торф'яних земель, які безпосередньо сприяють досягненню
результатів проекту з досвідом в Німеччині, Україні, Білорусі та Російській Федерації.
АГРІКОЛА, Рені, Одеська область, Україна
З 2011 року Агрікола сприяє викошуванню очерету для збільшення мозаїчності водно-болотних угідь
(ветландів) заради покращення біорізноманіття, використовуючи для цього бізнес, зацікавлений у
заготівлі очерету, як ресурса. Пілотний проект - навколо озера Кагул (Ренійський район). Агрікола
сприяла співпраці між іноземними інвесторами та місцевими компаніями. Агрікола також організує
моніторинг біологічного різноманіття на територїї викосу з метою визначення його оптимального
режиму для менеджменту заростей очерету.
Агенція європейських інновацій (AЄI), Львів, Україна
Є однією з провідних дослідницьких та інноваційних посередницьких організацій України з великим
досвідом роботи в галузі досліджень та розвитку, управління та консалтингу у різних проектах в
рамкових програмах ЄС (FP6, FP7, H2020) і транскордонних програмах у різних сферах.
Агентство Транскордонного співробітництва і європейської інтеграції (ACTIE), ГО, Кагул,
Молдова
ACTIE відіграє важливу роль у Єврорегіоні Нижнього Дунаю та має прекрасні відносини та добре
розвинуту мережу в цьому регіоні. ACTIE користується повною підтримкою місцевої адміністрації, що
вже доведено попередньою співпрацею.
Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону, КО Одеської обласної
ради
У 2017 році Одеська обласна рада створила комунальну організацію для проведення моніторингу
навколишнього середовища та впровадження проектів для сталого розвитку у Дунайському регіоні.
BioTop ТОВ
Українсько-британська компанія, розташована в Рені, яка здійснює комерційну заготівлю і переробку
очерету для дахів, виробництва очеретяних матів та пелет.

Стаття 2
ВНЕСКИ СТОРІН-ЗАСНОВНИКІВ У КЛАСТЕР ReedBASE
В рамках МпВ, для успішного і плідного розвитку і здійснення співробітництва, кожна Сторона-засновник
пропонує наступні види підтримки:

1. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (ІЕЕД)
a. Бере на себе роль ведучого партнера і формально приймає інноваційний кластер
ReedBASE в своїй інфраструктурі в Академії Наук.
b. Візьме відповідальність за організацію зустрічей. Щонайменше одна зустріч Сторін буде
проходити щороку в місяць підписання МпВ.
c. Поділиться інформацією щодо технологій і ринків, релевантних для заготівлі біомаси та
маркетінгу продукції з біомаси в рамках реалізації проектів ReedBASE.
2. Фонд охорони природи Майкла Сухова (SF), Грайфсвальд, Німеччина
a. Буде підтримувати розробку і реалізацію проектів ReedBASE, особливо
щодо сталого менеджменту вологих земель і торфовищ (Палудікультура).
b. Підтримуватиме розвиток концепцій транскордонних біосферних заповідників, які
включають сталий менеджмент водно-болотних угідь (в т.ч. заростей очерету) на
територіях проектів ReedBASE.
c. Забезпечить доступ до міжнародних мереж із вивчення, збереження та використання
торфовищ через Грейфсвальдський Центр Боліт (GMC).
d. Сприятиме публікації результатів успішної спільної реалізація проекту ReedBASE.
3. АГРІКОЛА
a. Сприятиме постійному діалогу між стейкхолдерами та підтримуватиме мережу
відповідних стейкхолдерів для майбутніх інноваційних проектів ReedBASE.
b. Поділиться своїм досвідом в галузі сталого менеджменту очеретяних заростей.
c. Просуватиме на національному і міжнародному рівні результати Кластеру ReedBASE.
d. Забезпечить інформацією та поділиться досвідом щодо регіональної охорони природи
та збереження біорізноманіття.
4. Агенція європейських інновацій (АЄІ)
a. Поділиться досвідом з кластером ReedBAS щодо технологій використання біомаси і
схем менеджменту заростей очерету в Західній Україні, зокрема, в басейні річки Тиса
b. Сприятиме контактам з відповідними стейкхолдерами для подальшого розвитку
проекту
c. Забезпечить інформацією та поділиться досвідом щодо міжнародного фінансування інновацій
та розвитку, наприклад, за програмами Interreg або Horizon 2020
5. Агентство Транскордонного співробітництва і європейської інтеграції (ACTIE)
a. Буде сприяти контактам з відповідними ініціативаними групами та стейкхолдерами в
Молдові.
b. Буде сприяти синергії при здійсненні транскордонних проектів між Молдовою, Румунією
та Україною.
c. Буде підтримувати створення Біосферного заповідника в пониззі Пруту.
d. Буде сприяти розробці та впровадженню різних заходів та проектів, спрямованих на
досягнення цілей ReedBASE.
6. Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону, КО
a. Буде сприяти контактам з відповідними ініціативаними групами та стейкхолдерами в
Одеській області.
b. Буде сприяти синергії при здійсненні транскордонних проектів між Молдовою, Румунією
Україною.
c. Буде сприяти розробці та імплементації проектів, спрямованих на досягнення цілей
ReedBASE.
d. Забезпечить інформацією та поділиться досвідом щодо регіональної охорони природи
та збереження біорізноманіття.

та

7. BioTop, ТОВ
a. Буде сприяти контактам з відповідними ініціативаними групами та стейкхолдерами в Одеській
області.
b. Буде сприяти розробці та імплементації проектів, спрямованих на досягнення цілей ReedBASE.
с. Забезпечить інформацією та поділиться досвідом щодо бізнесу і біорізноманіття.

Стаття 3
СТОРОНИ
1.

Організації, що мають намір приєднатися до МпВ, повинні відповідати хоча б одному з наступних
критеріїв:
a) Бути державною організацією або агентством;
b) Бути організацією, що займається науковими дослідженнями та розробками;
c) Бути зареєстрованим комерційним підприємством;
d) Бути зареєстрованою громадською організацією.

2.

Сторони мають бути зареєстровані у країнах, що є членами Ради Європи.

3.

Кандидати до вступу мають надіслати до ІЕЕД письмовий запит щодо приєднання до МпВ. Після
отримання такого запиту, ІЕЕД інформує інші Сторони, і протягом 30 днів, якщо проти цього немає
обгрунтованих заперечень, приєднання набуває чинності.

4.

Якщо будь-яка Сторона заперечує доцільність приєднання заявника до МпВ, вона письмово
повідомляє ІЕЕД про причини свого заперечення протягом 30 днів із дня подання заяви. ІЕЕД
інформує заявника про заперечення і заявник має 30 днів на роз'яснення. У разі, якщо питання
не буде вирішене на даному етапі, ІЕЕД має скликати групу з трьох незалежних сторін, щоб
вирішити, чи може заявник приєднатися до МпВ.

5.

Якщо, на думку ІЕЕД або більшості членів, якась Сторона порушила умови цього МпВ, її членство
в ReedBASE може бути призупинено на термін, поки питання не буде вирішене. В разі, якщо воно
не вирішено протягом 60 днів, доля членства Сторони в ReedBASE вирішуватиметься
голосуванням на Загальних Зборах.

6.

Всі Сторони співпрацюватимуть у розробці та впровадження інноваційних проектів з метою
сталого управління ресурсами водно-болотних угідь, а також для переробки відновлювальних
матеріалів та використанні енергії із біомаси в транскордонному регіоні між Україною, Молдовою
та Румунією у пониззі Пруту, Дністра та Дунаю.

Стаття 4
МІСІЯ
1.

Всі Сторони вважають, що значних результатів можна досягти шляхом встановлення робочих
відносин між ними заради задовільненя їх потреб та взаємних інтересів. Метою цього МпВ є
створення структури, в рамках якої учасники будуть працювати на основі взаємовигідних
партнерства і взаємодії для підтримки високих стандартів практики екологічно стійкого
менеджменту заростей очерету.

2.

Сторони цього МпВ долучаються до Кластера Європейських Знаннь та Інновацій, відомого як
«ReedBASE».
Роль ReedBASE полягає у сприянні дослідженню, менеджменту та використанню заростей

3.

очерету, як основи для сталого еколого-економічного використання на користь місцевих громад,
охорони та/або відновлення сервісу екосистем водно-болотних угідь.
4.

Майбутні спільні проекти ReedBASE будуть включати в себе наступні теми (але не обов'язково
обмежуватися ними):
•
Сталий вологий менеджмент заростей очерету;
•
Спеціальна адаптація вологого режиму для заростей очерету на торф'яниках
(палудикультура);
•
Відновлення гідрологічного режиму;
•
Збереження та відновлення екосистемних послуг;
•
Відповідність нормативним цілям охорони природи;
•
Уникнення інтродукції чужорідних видів для культівації.

Стаття 5
ПЕРІОД
Цей МпВ вступає в силу за умови приєднання до нього щонайменше чотирьох Сторін.

Стаття 6
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ
1.

Відносини між Сторонами будуються на основі неформального співробітництва. Кожна Сторона
призначає контактну особу для координації її внеску в реалізацію МпВ.

2.

ІЕЕД бере на себе роль ведучого партнера і відповідає за скликання засідань відповідно до
потреби, за своєю власною ініціативою або на прохання принаймні трьох інших Сторін, у термін,
що не перевищує трьох тижнів. Щонайменше одна зустріч Сторін має проходити щороку у жовтні.

3.

ІЕЕД, в консультації зі Сторонами, засновує Раду, Секретаріат або будь-який інший орган, який
буде слугувати для управління і більш ефективної реалізації МпВ. Створення такого органу має
бути погоджено Сторонам на Загальних Зборах. Після чого Положення про цей орган стає
додатком до МпВ.

4.

Конкретні напрямки співпраці і спільні заходи викладені в Плані Заходів, який є додатком до цього
МпВ. План Заходів буде переглядатися і оновлюватися принаймні раз на рік на Загальних зборах.

5.

Кожен з видів діяльності, перелічених у Плані Заходів, повинен мати назву заходу, короткий опис,
період виконання, статус, перелік залучених Сторін і необхідних ресурсів. Кожна Сторона
погоджується з тим, що має надати необхідну технічну інформацію, з метою сприяння здійсненню
Плану Заходів.

Стаття 7
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Цей МпВ повинен здійснюватися на основі наступних умов:
a) Сторони несуть самостійну відповідальність за власні фінансові та податкові звіти;
b) Сторони, що проводять заходи, надають для цього приміщення та закуски безкоштовно;
c) Витрати на відрядження на зустрічі Сторони покривають самостійно;
d) Фінансові механізми здійснення діяльності, включеної до Плану Заходів цього МпВ,

оцінюються кожною із зацікавлених Сторін та, у разі необхідності, досягається згода щодо
розподілу доходів та витрат між ними.

Стаття 8
ДЕКЛАРАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ
Кожна Сторона, у разі будь-якого фінансового або нефінансового інтересу або участі у будь-якій іншій
організаціі-Стороні цього МпВ, повинна повідомити ІЕЕД.

Стаття 9
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Кожна Сторона зобов'язується не розголошувати інформацію конфіденційного характеру, яка буде
отримана нею від інших Сторін. В разі, якщо не буде отримано дозволу на інше в письмовій формі, ця
умова залишається в силі назавжди, в тому числі і після виходу з МпВ або припинення його дії.

Стаття 10
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1.

Жодна Сторона не має права на зобов'язання будь-якого роду від імені іншої Сторони.

2.

Цей МпВ не накладає будь-яких додаткових взаємних зобов'язань на Сторони, ніж ті, які
обумовлені у цьому МпВ.

Стаття 11
ПОПРАВКИ
Сторони можуть вносити зміни в цей МпВ на зустрічах або методом електронного опитування,
організованного ІЕЕД, при умові, якщо більше 60% Сторін підтримують їх. Поправки мають бути
пронумеровані, датовані і додані до МпВ як додаток.

Стаття 12
ТЛУМАЧЕННЯ
Цей МпВ написано українською та англійською мовами, обидві з яких мають однакову силу. Але, в разі
будь-якого спору з приводу тлумачення, англійська версія має переважну силу.
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