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 CARAVANA JURNALIȘTILOR
 ZIUA COOPERĂRII EUROPENE 2017
 A 12 A ȘEDINȚĂ A COMITETULUI COMUN DE MONITORIZARE
10 jurnaliști din România, Ucraina și Republica Moldova au vizitat proiecte finanțate prin Programul
Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013
Ideea unei caravane a jurnaliștilor a venit din dorința noastră de a arăta ce s-a întâmplat cu banii
alocați de Uniunea Europeană programului nostru, într-un limbaj simplu, apropiat oamenilor din
România, Ucraina și Republica Moldova.
Mai mult, interacțiunea dintre jurnaliști și beneficiarii de grant a explicat mult mai bine și direct
rezultatele proiectelor, beneficiile pe care implementarea acestora le aduce comunității.
Am văzut proiecte cu diferite teme: de la promovarea moștenirii culturale comune la dezvoltarea
economică, de la cercetarea științifică la apărarea contra inundațiilor, de la dezvoltarea sectorului
zootehnic la eficiența energetică, etc. pentru că toate aceste teme au răspuns nevoilor oamenilor de
la frontieră.
Am vizitat același proiect implementat pe ambele părți ale graniței pentru a vedea cum s-a lucrat în
comun, ce a realizat fiecare din parteneri, care au fost riscurile și constrângerile pe care le-au
surmontat.
Jurnaliștii care ne-au însoțit să fi observat că, în proiectele și programele transfrontaliere, cuvântul
magic este ”împreună”.
Se spune că granițele pot fi punți sau bariere. Le mulțumim jurnaliștilor din România, Ucraina și
Republica Moldova care au venit cu noi în caravană pentru că am simțit că participarea lor a mai
construit încă o punte peste care vom trece unii spre alții, când vom implementa și alte proiecte
transfrontaliere.
Articole generate de caravana și fotografii sugestive pot fi vizualizate pe site-ul Programului:
http://www.ro-ua-md.net/roadshow/ .
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ZIUA COOPERĂRII EUROPENE 2017
Programul RO-UA-MD s-a alăturat celorlalte programe de cooperare teritorială pentru celebrarea
Zilei Cooperării Europene. Structurile de management împreună cu beneficiarii de finanțare anteriori
și alți parteneri au organizat evenimente în diferite locații ale zonei Progarmme.
Evenimentul principal a fost organizat ca și două inițiative care au avut ca grup țintă tineri din Ucraina
și România, respectiv elevi ai Școlii de Artă "Myhaylo Ivasiuk" din Cernăuți și elevi ai Colegiului de
Artă "Ciprian Porumbescu" din Suceava. În același timp, s-au desfășurat două ateliere de pictură "
Colour the border!", iar tinerii artiști au folosit culori pentru a-și picta ideile și gândurile despre
Uniunea Europeană, cooperarea și rezultatele proiectelor transfrontaliere. Înainte de a începe să
lucreze, elevii au avut ocazia să vizioneze documentarul Programului "Border of Souls", care le- a fost
relevat lumea nevăzută a cooperării transfrontaliere.
În data de 15 septembrie la Novoselitsa, Ucraina a fost organizat un eveniment local destinat
serviciului de voluntariat în situații de urgență. Administrația de stat de la Novoselitsa împreună cu
Agenția pentru Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră au organizat o competiție pe
teme de răspuns în situații de urgență, care a reunit 7 echipe de câte 5 membri (copii cu vârste între
11 și 12 ani). Evenimentul a avut loc pe Stadionul Central, iar cei prezenși au fost martorii unei
demonstrații profesionale realizate de pompierii locali și reprezentații Crucii Roșii.
Mai multe detalii și fotografii din campania ECDay, care au implicat 74 de orașe din Uniunea
Europeană și din țările vecine, sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.ecday.eu/
“Colour the border!”, Cernăuți

“Colour the border!”, Suceava
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Competiția pe teme de răspuns în situații de urgență, Novoselitsa

A 12- A ȘEDINTĂ A COMITETULUI COMUN DE MONITORIZARE
A 12-a ședință a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operațional Comun RomâniaUcraina- Republica Moldova 2007-2013 a avut loc în data de 12 octombrie, la Cernăuți, Ucraina.
La întâlnire au participat reprezentanți ai celor trei țări participante, Autoritatea Comună de
Management, precum și reprezentanții proiectului TESIM, implementat de Comisia Europeană.
Principalele teme dezbătute la reuniune au fost rezultatele obținute de Program, provocările legate
de procesul de finalizare a proiectelor, dar și stadiul implementării proiectelor mari de infrastructură.
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