Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища
Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis

Технічне завдання для кототкострокового експерта

Запитувана технічна допомога:

Два
(2)молодші
короткострокові
експерти
оселищ/рослин(Молодші експерти з оселищ/рослин)

з

Проект
Назва:

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері
навколишнього середовища (Проект APENA) – Пілотний проект

Номер:

EuropeAid/135825/DH/SER/UA

Основний вигодонабувач:

Міністерство екології та природних ресурсів України

Організація, що фінансує:

Європейський Союз

Довідкові документи:

Технічне завдання Проекту APENA,
Організаційна структура та Методологія (O&M) виконавця,
Звіти про хід виконання Проекту, Концепція Пілотного проекту
http://www.env-approx.org/index.php/en/reports.html

Інформація про Проект (обсяг робіт)
Метою цього завдання є допомога Проекту в досягненні цілей щодо сприяння Україні в
апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС (Статті 360-366 і Додаток ХХХ) та рамкових документів про
апроксимацію екологічного законодавства України. А також – забезпечити спроможність
Міністерства екології та природних ресурсів України, інших заінтересованих сторін (Державного
агентства водних ресурсів, Державної екологічної інспекції, Державної служби геології та надр,
Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, Гідрометеорологічного центру та Державної
служби з надзвичайних ситуацій) та організацій громадянського суспільства підготуватися до
виконання екологічних вимог ЄС через вдосконалення правової та інституційної систем у 3-х
ключових сферах: екологічного врядування і наскрізних (горизонтальних) питань, управління
водними ресурсами та якістю води, охорони природи.

Огляд завдання
Назва:Два (2) молодші короткострокові експерти з оселищ/рослин
Короткий огляд завдання:
Молодший експерт з оселищ/рослин повинен сприяти досягненню наступних результатів та
надавати підтримку в виконанні діяльностей Компоненту 3 Проекту: Діяльність 2.3.13: Пілотний
проект Компоненту 3 – сектор охорони довкілля.
Кількість необхідних експертів:

Два(2)молодші
короткострокові
експерти
оселищ/рослин(Молодші експерти з оселищ/рослин)

Тривалість виконання завдання:

20 робочих днів(РД): 10 РД кожен

Період виконання завдання:

Квітень 2017 р. – вересень 2017 р.

Орієнтовна дата початку:

Квітень 2017 р. (після дозволуОрганізації-Замовника)

Місце виконання завдання:

Україна

Робоча мова:

Українська

з

Діяльність експерта
Опис діяльності
Молодші експерти з оселищ/рослин виконуватимуть наступні види діяльності:
Діяльність1.Інвентаризація видів та картування оселищ:
1.1 Дослідження оселищ та рослин у відповідності до Оселищної Директиви ЄС, Червоної книги
України та Бернської конвенції, а також внесення даних до бази даних;
Результати
Молодші експерти з оселищ/рослин відповідають за досягнення наступних результатів:
Результати
1.1
Дослідження оселищ та рослин у відповідності до Оселищної
Директиви ЄС, Червоної книги України та Бернської конвенції, а
також внесення даних до бази даних
Всього:

Робочі дні (РД) та
орієнтовні терміни
20РД (10 РД кожен) ,
вересень 2017 р.
20РД

Планування та звітування
Експерти звітуватимуть безпосередньо Ключовому експерту з охорони природи (КЕ4),
відповідальному за цей компонент. Експерти мають погодити з КЕ4 в перший день завдання План
виконання завдання.
Фінальний звіт у форматі таблиці, відповідно до прикладу у долучнику, в якому підсумовуються усі
досягнуті результати у порівнянні з тими, що передбачені цим технічним завданням, надсилається
КЕ 4 для перегляду та погодження.
Оцінка роботи
Виконання завдання буде оцінюватися КЕ4.

Вимоги до експерта
Молодші експерти з оселища/рослин повинні володіти наступною кваліфікацією та навичками:
Кваліфікації та навички



Вища освіта в галузі ботаніки та щонайменше 5 років загального професійного досвіду в
сфері, пов’язаній із цим завданням;
Відмінний рівень володіння українською мовою (на письмі та в усному мовленні).

Загальний професійний досвід


Досвід роботи експертом в щонайменше 2 проектах з дослідження оселищ та/або
рослинного світу.

Спеціальний професійний досвід


Досвід роботи в сфері дослідження рослинності в центральній та східній Україні
вважатиметься перевагою.

Якщо Вас зацікавила дана посада, будь ласка, надішліть своє резюме українською або англійською
мовою на apena@eptisa.comз копією наgkovalchuk@eptisa.com до 18:00 за Київським часом
(GMT+2)27 березня 2017 року, з наступною темою листа:
“Junior Short-Term Habitats/Plants Expert”
Подання, отримані після крайнього терміну подачі резюме, розглядатися не будуть.
Рекомендації подаються за запитом.
Наш Проект дбає про забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні та заохочує до участі
у відборі жінок і представників меншин.
Усі подання будуть розглядатися суворо конфіденційно.
Державні службовці та інші співробітники, котрі на даний час працевлаштовані державними
адміністраціями країни-одержувача, не можуть подаватися на посади експертів.

