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 ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ 2016 
 

 
ПРОГРАМА РУ-УКР-МД ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ  

 

У цьому році відзначатиметься п'ята річниця Європейської ініціативи, яка сприяє територіальному 
співробітництву та поширенню  досягнень проектів, що фінансуються в рамках Європейського Інструменту 
Сусідства та Партнерства серед місцевих громад. Спільна Операційна Програма Румунія - Україна - 
Республіка Молдова 2007-2013 щорічно приймала участь у кампанії з нагоди святкування Дня Європейської 
Кооперації, зумівши зацікавити та залучити грантоодержувачів і учасників з усіх трьох країн до творчіх та 
інтерактивних заходів. 

Структури Програми вирішили зустрітися з представниками різних зацікавлених сторін, бенефіціарами та 
широкою громадськістю 21 вересня в м. Кишинів, Республіка Молдова, де буде організовано головну подію 
цьогорічного святкування. Таким чином, візит до приміщень митної служби Республіки Молдова, що є 
бенефіціаром великомасштабного проекту IMPEFO - вдосконалення прикордонного співробітництва між 
Республікою Молдова та Румунією в галузі харчових та нафтопродуктів відбудеться 21 вересня 2016 року 
у другій половині дня. 

Захід, присвячений широкому загалу почнеться о 18:30, в Національній філармонії імені Сергія Лункевича в 
м.Кишинів (Республіка Молдова), в рамках якого молоді музиканти Центру передового досвіду в галузі 
мистецької освіти імені Штефана Няги зачарують глядачів під час концерту “Звуки Європейської Кооперації”. 
Добре відомі твори композиторів з трьох країн будуть виконані на сцені. Центр передового досвіду в галузі 
мистецької освіти імені Штефана Няги був бенефіціаром в рамках транскордонного проекту Художня та 
культурна освіта в контексті сталого прикордонного співробітництва. 

 

Электронний Бюлетень: № 2/2016 
 Електронний Бюлетень публікується Спільним Технічним Секретаріатом Спільної Операційної Програми Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 

2013,  програма фінансується Європейським Союзом через Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства 
 



                                                                                                                       
 
 
 
Програма фінансується Європейським Союзом 

 Думки, висловлені в цій публікації, не обов’язково відображають точку зору Європейської Комісії. 

 

МІСЦЕВІ ЗАХОДИ 

Інші заходи, пов'язані з бізнес середовищем, туристичними об'єктами, надзвичайними ситуаціями, 
залученням молоді, художніми виставами  організовуватимуть в різноманітних місцевостях на території 
Програми Ру-Укр-Мд. Більш детальну та оновлену информацію щодо місцевих заходів, вказанних нижче, ви 
зможете знайти на офіційних веб-сторінках:  www.ro-ua-md.net та www.ecday.eu. 

 

Дата і час Місце проведення          Організатор Назва місцевого заходу до Дня ЄК 

14.09.2016 
10:00 

«Адміністративно-
економічний 
коледж» , Яси, 
Румунія 

АЕСР Яси 

 

„ Час науки” 

16.09.2016 
10:00 

Міська рада 
м.Мамалига, 
Мамалига, Україна 

Громадське об'єднання 
“Агентство з Економічного 
Розвитку та 
Транскордонної 
Співпраці”, Україна 

Інформація і навчання з надання 
першої швидкої допомоги 

17.09.2015 
10:00 

Музей Буковини, 
Сучава, Румунія 

Музей Буковини “Коло друзів-ми малюємо разом” 

18.09.2016 
9:00 

Сороцька Фортеця, 
Сороки, Республіка 
Молдова 

Районна рада м.Сороки День відкритих дверей у Сороцькій 
фортеці 

19.09.2016 
10:00 
 

Міська рада с.Бояни, 
Бояни, Україна 

Громадське об'єднання 
“Агентство з Економічного 
Розвитку та 
Транскордонної 
Співпраці”, Україна 

Інформація і навчання з надання 
першої швидкої допомоги 

21.09.2016  
10:00 

Туристичний 
інформаційний пункт 
м. Галаці, Румунія 

Асоціація Євро Розвитку, 
Галаці 

День Культурного різноманіття,Бік о 
Бік! 

21.09.2016 
11:00 

Міністерство 
Внутрішніх  Справ, 
Республіка Молдова 

Міністерство Внутрішніх  
Справ, Департамент 
Інформаційних технологій 

Прес-конференція- переваги 
великомасштабних проектів в 
транскордонній співпраці 

21.09.2016 
10:00 

М.Хінчешти, 
с.Лепушне 
с.Керпинень, 
Республіка Молдова 

Районна рада м.Хінчешти Інформаційна кампанія щодо Дня 
Європейської Кооперації - Досягнення 
та Перспективи 

22-26.09.2016 
10:00 

Одеський 
Муніципальний 
Музей приватних 
колекцій ім. 
О.В.Блещунова 

Одеський Муніципальний 
Музей приватних колекцій 
ім. О.В.Блещунова 

Виставка “Враження” 

28.09.2016 
10:00 

Агентство 
регіонального 
розвитку, Одеса, 
Україна 

ГО “Агентство 
регіонального розвитку” 

День відкритих дверей в 
Регіональному Консультаційному 
Центрі  

 

 

http://www.ro-ua-md.net/
http://www.ecday.eu/
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 День Європейської Кооперації  - 5 років святкування 

"We grow together" – цьогорічне гасло, в якому висвітлюються переваги партнерства та транскордонного 
співробітництва в різних галузях. Подолання перешкод в прикордонному регіоні може бути досягнуто 
шляхом створення інноваційних ідей, спільних дій та командної роботи. За останні чотири роки, крім 
звичайних заходів, здійснених в рамках Європейської програми фінансування та сфокусованих на 
бенефіціарах (оцінка, моніторинг та реалізація проектів), було також організовано ряд заходів, присвячених 
широкому загалу: 

2012 

  

2013 

  

2014 
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2015 

  

2016 вже зовсім скоро... 

 

 

 

 

 

  

 


