СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА РУМУНІЯ-УКРАЇНА 2014- 2020

Інформаційний
бюлетень № 6
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність
Спільний Технічний Секретаріат і вона ні в якому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу
або структур управління Спільної Операційної Програми Румінія-Україна 2014-2020.

196 проектів було подано в рамках
Спільної Операційної Програми Румунія - Україна 2014- 2020
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Збільшений інтерес організацій, розташованих в
прикордонному регіоні між Румунією і Україною, призвів
до подання 196 проектів в межах двох конкурсів
пропозицій, типу Hard і Soft , які були оголошені Спільною
Операційною Програмою Румунія - Україна 2014-2020.

Як наслідок, в межах конкурсу проектних пропозицій для
проектів типу HARD, було подано 35 проектів, загальна
сума запитуваного гранту складає 49 млн. Євро, що
становить 158%, більш ніж наявні фінансові ресурси, що
становлять (19.1 млн Євро), найбільш затребуваним
пріоритетом є 4.1 Підтримка розвитку медичних послуг
та доступу до охорони здоров’я. На рівні запитів за сумами грантів, які потребують партнери в цих
двох країнах, відносно урівноважені, Україна перевищує Румунію приблизно на 3 мільйони Євро.
Конкурс проектних пропозицій для проектів типу SOFT пропонує фінансування за 7 пріоритетами
програми, і загальний грант, що потребують апліканти і їх партнери складає більш ніж 57 млн. Євро,
що становить 235%, більш ніж наявні фінансові ресурси (17млн. Євро). Зі 161 поданого проекту,
Пріоритет 2.1, що стосується збереження і просування культурної та історичної спадщини був
найбільш запитуваним. Сума грантів, які вимагають румунські партнери, на 3 мільйони Євро вище,
ніж сума грантів українських партнерів.
Зараз проекти знаходяться на стадії адміністративної перевірки та оцінки прийнятності проекту, та
запити щодо роз’яснень будуть відправлені, якщо це буде необхідним, на наступному етапі. Щоб
допомогти аплікантам, Спільний Технічний Секретаріат програми підготував відеокерівництво,
опубліковане на сайті Програми ((http://ro-ua.net/en/communication-en/multimedia.html) з метою
пояснити, як система EMS ENI працює, коли вимагається роз’яснення.
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Інформаційна мережа Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020
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Спільної
Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020
та його філіали в м. Чернівці та м. Одеса,
розпочали створення інформаційної мережі
Програми. Метою мережі є розповсюдження
інформації щодо програми місцевим об’єднанням,
органам влади, установам, громадськості та іншим
необхідним учасникам на прийнятній території.
Ми
запрошуємо
організації
та
установи
приєднатися до мережі, що розташовані на
прийнятній території програми (Румунія: Сучава,
Ботошани, Тулча,
Марамуреш і Сату-Маре,
Україна: Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська
і Закарпатська області).

Щоб приєднатися до інформаційної мережі, організації мають виразити свою згоду та намір,
заповнивши інформаційну анкету та відправити на електронну пошту в Спільний Технічний
Секретаріат для оцінки.
Будь ласка, зверніть увагу, що за правилами оцінки розповсюдження інформації, організації
будуть відібрані, якщо отримають мінімальний бал 7, і підпишуть Меморандум зі співпраці.
Інформаційна анкета і Меморандум зі співпраці ви можете завантажити на сайті Сучавського
Регіонального Офісу з Транскордонної Співпраці.
Будь ласка, заповніть та відправте анкету за наступними електронними адресами:
– для організацій з Сучави, Ботошани, Тулчі, Марамуреш і Сату-Маре:
andrei.buzatu@brctsuceava.ro ;
– для організацій з областей Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської:
varvariuk.baid@gmail.com ;
– для організацій з Одеської області: daria.pikalova@gmail.com .

Спільна Операційна програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський
Інструмент Сусідства (ЄІС). Програма призначена для прикордонних областей Румунії і України і сприятиме головній меті
Європейського Інструменту Сусідства: прогресу у напрямку процвітання та добросусідства на користь країн-членів ЄС та
країн, що не є членами ЄС завдяки діям транскордонного співробітництва.

www.ro-ua.net/en/
Ця програма фінансується
Європейським Союзом

“Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності,
демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями
з країнами та народами за його межами”.
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