
                                                                                                                       
 

 

 

Програма фінансується Європейським Союзом 
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 ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СПІЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РУМУНІЯ - УКРАЇНА -  
РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА 2007-2013 

 СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 13-те ЗАСІДАННЯ СПІЛЬНОГО КОМІТЕТУ МОНІТОРИНГA 

 

 

ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СПІЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РУМУНІЯ - УКРАЇНА -  
РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА 2007-2013 

 
Спільний Орган Управління разом з Технічним Секретаріатом програми «Румунія-Україна-
Республіка Молдова 2007-2013» організували по одному заключному захoду у кожній країні-
учасниці, відповідно в Кишиневі та Чернівцях 22 жовтня та в Сучаві 24 жовтня цього року. 
Ці події стали гарною можливістю поділитися досвідом залучених осіб та представити підсумки 
цієї програми транскордонного співробітництва, що фінансується через Інструмент Європейського 
Сусідства та Партнерства. 
Завдяки 140 проектам програми, для яких було виплачено близько 107 мільйонів євро 
(європейські фонди), було здійснено інвестиції в транспортну інфраструктуру прикордонних 
районів, енергетичних мереж, в галузі управління ресурсами води та відходів та підготовці до 
надзвичайних ситуацій. Також було профінансовані проекти співпраці між університетами, 
науково-дослідними інститутами та місцевими органами влади та підприємствами, підготовки до 
професійної реконверсії, розробки рішень для модернізації сільського господарства.  
Деякі великі проекти, що фінансуються за допомогою тристоронньої програми, будуть 
продовжуватися з європейським фінансуванням, наданим новими двосторонніми програмами, 
Румунія-Україна та Румунія-Республіка Молдова на період 2014-2020 років. 
У заходах взяли участь більше 200 представників місцевої, регіональної та центральної влади з 
трьох країн, Європейської Комісії, бенефіціарів фінансування, засобів масової інформації та інших 
учасників, що брали участь у реалізації програми. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронний Бюлетень: № 3/2018 
 

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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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

Територіальне співробітництво та добросусідство відзначаються щороку через ініціативи, 
присвячені Дню європейського співробітництва. 
Цього року в рамках програми була відкрита виставка «Кордон у кольорах». Учасники фінальної 
конференції, що відбулася у Сучаві, Румунія, були запрошені на відкриття цієї виставки та 
отримали рекламні матеріали. Виставка представила широкій публіці малюнки студентів 
Художньої Школи ім. «Миколи Івасюка» з Чернівців, Україна,  що були натхненні з проектів, 
реалізованими в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 
2007-2013», і можуть бути відвідані у фойє на першому поверсі Музея Буковини до 5 листопада 
2018 року. 
Більш детальна інформація та фотографії з кампанії ECDay, що проходять в Європейському 
Союзі та сусідніх країнах, доступні на офіційному веб-сайті: https://www.ecday.eu/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-те ЗАСІДАННЯ СПІЛЬНОГО КОМІТЕТУ МОНІТОРИНГA 
 

13-те засідання Спільного Комітету Моніторинга Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-
Республіка Молдова на 2007-2013 відбулося 25-го листопада у Сучаві, Румунія. 
У зустрічі взяли участь представники трьох країн-учасниць, Спільний Орган Управління, а також 
представники проекту TESIM, яке було впроваджено Європейською Комісією.  
Основними темами, обговореними на зустрічі, були результати, отримані на рівні програми, 
проблеми, пов'язані з завершенням великих інфраструктурних проектів та процес закриття 
програми. Також ця подія була гарною можливістю для представників залучених структур для 
обговорення досвіду, отриманого під час реалізації, та пошуку шляхів вирішення нових програм 
транскордонного співробітництва. 

 

https://www.ecday.eu/

