
Пры дапамозе ініцыятывы EU4Digital і абапіраючыся на свой перадавы вопыт, 
Еўрапейскі саюз падтрымлівае правядзенне рэформаў і мерапрыемстваў 
для спрыяння развіццю даследаванняў, стартапаў і інавацыйных экасістэм 
у галіне ІКТ у рэгіёне Усходняга партнёрства.

У першую чаргу ініцыятыва займаецца 
развіццём экасістэм ІКТ, якія граюць 
важную ролю ў аптымізацыі інавацый 
для ўстойлівага эканамічнага развіцця, 
а таксама для пачатковага і венчурнага 
фінансавання, праграм-акселератараў, 
развіцця сеткі кантактаў і стварэння 
кластараў і задавальнення патрэбнасцей у 

пэўных кампетэнцыях і навыках. Ініцыятыва 
EU4Digital імкнецца ўнесці ўклад у паляпшэнне 
такіх экасістэм для забеспячэння росту 
кампаній у рэгіёне, іх укладу ў ВУП, экспарту 
і працоўных месцаў, звяртаючы асаблівую 
ўвагу на некалькі ключавых напрамкаў 
дзейнасці:

Стварэнне агульнай заканадаўчай 
базы, якая будзе спрыяць інавацыям у 
галіне ІКТ і будзе заснавана на нормах 
і перадавым вопыце ЕС.

Распрацоўка агульнай базы для 
стварэння пакета мод ульнага 
навучання  (праграма  EdTech 
Hub) для МСП і іншых зацікаўленых 
бакоў (палітыкаў, інфраструктурных 
арганізацый у сферы інавацый у галіне 
ІКТ) ва Усходніх краінах-партнёрах.

Садзейнічанне наладжванню 
сувязей паміж удзельнікамі 
інавацыйнай экасістэмы ў рэгіёне 
і з ЕС.

Пашырэнне сетак і  платформ 
“Startup Europe” і ўключэнне ў іх 
арганізацый з Усходніх краін-партнёраў.

Правядзенне рэкламных кампаній 
для павышэння інфармаванасці наконт 
важнасці інавацый у галіне ІКТ і 
павелічэння ўцягнутасці жанчын 
у сферу інавацый у галіне ІКТ. 

Спрыянне пашырэнню Ініцыятывы 
ў галіне лічбавых інавацый 
і скейлапаў (DISC) на Усходнія 
к р а і н ы - п а рт н ё р ы  і  п а д т р ы м ка 
высокатэхналагічных стартапаў 
шляхам распрацоўкі дапаможніка па 
ўмацаванні патэнцыялу экасістэмы 
прадпрымальніцтва ў галіне ІКТ.

Інавацыі ў галіне ІКТ 

#EU4Digital
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Недастатковая ўвага да інавацыйных экасістэм вядзе да ўцечкі 
мазгоў і стартапаў з краін Усходняга партнёрства ў краіны з 

лепш развітай экасістэмай ІКТ.

КЛЮЧАВЫЯ НАПРАМКІ ПАЛІТЫКІ ДЛЯ СТВАРЭННЯ АГУЛЬНАЙ ЗАКАНАДАЎЧАЙ БАЗЫ

EU4Digital падтрымала краіны-партнёры ў абраных ключавых напрамках палітыкі для развіцця інавацый у галіне ІКТ:

 АРМЕНІЯ Кіраванне правамі інтэлектуальнай уласнасці ў галіне лічбавых інавацый.

 АЗЕРБАЙДЖАН  Новыя арганізацыйныя формы для падтрымкі інавацый у галіне ІКТ.

 БЕЛАРУСЬ  Лічбавізацыя прамысловасці (лічбавая трансфармацыя МСП у традыцыйных 
галінах гаспадаркі).

 ГРУЗІЯ Доступ МСП да фінансавання лічбавых інавацый.

 МАЛДОВА Інавацыйныя экасістэмы ІКТ для стартапаў і скейлапаў.

 УКРАІНА  Доступ МСП да фінансавання лічбавых інавацый.

Чаму інавацыі ў галіне ІКТ маюць важнае значэнне 
Інавацыі ў галіне ІКТ – гэта рухаючая сіла сацыяльна-эканамічных змен. Яны забяспечваюць краіны інструментамі для 
рэарганізацыі і глабалізацыі іх эканомік, дасягнення хутчэйшага эканамічнага росту, стварэння новых працоўных месцаў, 
павышэння якасці жыцця і скарачэння няроўнасці.

За перыяд з 2013 па 2018 год  
дададзеная вартасць паслуг 

ІКТ у ЕС павялічылася на 

27%,
а дададзеная вартасць 

вытворчасці ў галіне ІКТ  
вырасла на 

31%.

Сектар ІКТ на дадзены момант 
з’яўляецца адным з найбольш 
эфектыўных у эканоміцы ЕС: 

у 2017 годзе відавочная 
прадукцыйнасць працы сектара 

была на 

65.2% 
вышэй за тую, якая была 

зарэгістравана для нефінансавага 
сектара эканомікі ў цэлым.

У краінах рэгіёна Усходняга 
суседства таксама быў адзначаны 

рост сектара: доля экспарту 
паслуг у 2017 годзе склала 

каля 

5% 
ад агульнага экспарту і каля 

19% 
ад экспарту паслуг у Беларусі і 

Украіне. Сярэдні тэмп росту ў 
краінах у 2012-2017 гг. склаў 

каля

6%,
што прадэманстравала патэнцыял 
для паскарэння росту ў будучыні.
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