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 Починаючи з 2012 року, програми, які впроваджуються в рамках Європейського територіального 
співробітництва, розпочали спільну комунікаційну діяльність, спрямовану на ознайомлення широких мас 
населення із результатами реалізованих проектів. 

Перший такий захід мав неабиякий успіх. Саме тому, святкування Дня Європейської кооперації стало доброю 
традицію, і можливістю описати переваги територіального співробітництва для десятків тисяч людей. В 
середньому, День Європейської кооперації святкується більше ніж 50 програмами. Понад 170 місцевих 
заходів щорічно організовуються у 35-40 країнах. 

 
ПРОГРАМА РУМУНІЯ-УКРАЇНА-РЕСУБЛІКА МОЛДОВА СВЯТКУЄ ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 
Шостий рік поспіль Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013 святкує 
День Європейської кооперації. 

13 жовтня юні художники школи мистецтв ім. Михайла Івасюка з м. Чернівці (Україна) візьмуть участь у 
креативному майстер-класі. В той же час, подібний захід, за участю учнів коледжу мистецтв ім. Чіпріана 
Порумбеску, відбудеться і в Румунії - у музеї Буковини м. Сучава. 

Молоді художники намагатимуться перенести емоції та враження, отримані від перегляду документальної 
стрічки "Кордон душ" та ознайомлення із щорічною брошурою програми. Для зображення власних ідей та 
думок стосовно Європейського Союзу, співпраці та результатів транскордонних проектів, вони 
використовуватимуть кольори. 

Після завершення заходу, усі роботи будуть завантажені на веб-сайт програми та у мережу Фейсбук. Таким 
чином, усі роботи матимуть можливість потрапити до спільного відео, разом із іншими результатами заходів, 
організованих програмами співпраці в Європі, приурочених до дня Європейської кооперації. 

Электронний Бюлетень: № 2/2017 
 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 
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У рамках таких же святкувань минулих років, Спільною Операційною Програмою Румунія-Украхна-Республіка 
Молдова 2007-2013 було організовано ряд інших заходів, з метою покращення розуміння транскордонної 
співпраці через живопис. Кожного разу діти та юні художники працювали з запалом, талантом та творчістю: 

Сірет 2013 

  

Музей Буковини 2014 

  

Музей Буковини 2016 

  

 


