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  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. 

 

Програма впроваджується: 

Сучавське Регіональне Бюро 

Транскордонного 

Співробітництва 

Румунія – Україна 

E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro 

День Європейської Співпраці 2019: більше 900 чоловік здали кров на 
території Програми Румунія-Україна 

 

 

Керуючі структури Спільної оперативної програми Румунія-
Україна висловлюють подяку усім, хто брав участь в проведенні 
цієї кампанії, зокрема центри переливання крові в дев'яти містах, 
які надали оптимальні умови для донорів, а також людей, які 
здали кров і таким чином змогли зробити реальний вплив 
Спільної операційної програми Румунія-Україна відзначили День 
Європейської Співпраці 2019, організувавши кампанію по здачі 
крові «Європа для тебе! Ти за ЖИТТЯ! Будь донором! »В 
областях покритих програмою, в двох державах-учасницях. 930 
чоловік з обох сторін кордону відвідали дев'ять центрів 
переливання крові, що беруть участь в кампанії, і здали понад 
350 літрів крові, які будуть використані для порятунку тих, хто 
терміново потребує цієї допомоги. 

Кампанія «Європа для тебе! Ти за ЖИТТЯ! Будь донором!» 
відбулася 18-20 вересня 2019 року в округах Тулча, Ботошань, 
Сучава, Бая-Маре та Сату-Маре (в Румунії) і в Чернівцях, Івано-
Франківську, Ужгороді та Одесі (в Україні) і була відзначена Днем 

Європейської Співпраці 2019, який відзначається щороку 21 вересня державами, які здійснюють програми 
прикордонного співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом. 

Серед донорів були люди з місцевих громад, які порахували важливим докласти зусиль для своїх 
співгромадян, а також представники жандармерії, аварійних служб і посадові особи з місцевих органів 
влади. 

Щоб винагородити зусилля учасників, програма Румунія-Україна організувала розіграш призів, що 
складаються з 9 велосипедів MTB, що присуджуються одному донору від кожного центру переливання 
крові. Витяг імен переможців проводилося в прямому ефірі на сторінці програми ENI CBC Румунія-Україна 
2014-2020 в Facebook в четвер, 26 вересня, і організатори повідомлять про це безпосередньо з 26 вересня 
по 4 жовтня 2019 року. 

          - далі випливає -  
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За додатковою інформацією звертайтесь:  

Спільний технічний секретаріат 

(Пані Адріана НІКУЛА, тел.: 0040-749268318): 

Регіональне бюро з транскордонного співробітництва в м. Сучавa, Румунія - Україна 

Вул. Бістріцей, 8А, приміщення DAE 1, 1-й поверх, Сучава, Румунія, 720274 

Ел. пошта: info.ro-ua@brctsuceava.ro    

Телефон: +40 230 530 049; факс: +40 230 530055 
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