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În atenția mass-mediei

Uniunea Europeană susține cooperarea teritorială Moldova – Ucraina
Luni, 27 aprilie 2015, proiectul UE ”Programul de susținere a cooperării teritoriale în cadrul
Parteneriatului Estic (EaPTC)„ invită reprezentanții mass-mediei la conferința de presă care va avea loc
în Centrul Summit Events situat pe str. Tighina 49/3, cu începutul la orele 12:30 (agenda este
atașată).
În cadrul conferinței, vorbitorii: experți internaționali ai proiectului și reprezentanți ai Uniunii
Europene vor vorbi despre lansarea Apelului pentru Oferte în cadrul Programului Teritorial pentru
Cooperare Moldova-Ucraina.
Programul de Susținere a Cooperării Teritoriale în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) are ca scop crearea
unui mediu favorabil pentru programul de cooperarea teritorială la hotar între Moldova-Ucraina, Armenia
–Georgia, Azerbaidjan – Georgia și Belarus –Ucraina. De asemenea, prin acest proiect se dorește
consolidarea capacităților actorilor locali și regionali de a dezvolta și implementa proiecte în comun, în
diferite domenii, precum: educația, sănătatea, cultură, sport, etc. Contribuția totală a Uniunii Europene în
cadrul proiectului este de 12,5 mln Euro, dintre care aproximativ 3,3 mln Euro sunt alocați pentru Apelul
pentru Oferte pentru cooperarea Moldova-Ucraina.

În data de 15 aprilie 2015, Uniunea Europeană a lansat oficial Apelul pentru Oferte în cadrul programului
pentru a susține cooperarea teritorială între Republica Moldova și Ucraina. Astfel, în perioada 27 aprilie - 8
mai, 2015 vor avea loc Zilele Informaționale privind Apelul deschis pentru Oferte atât în Republica
Moldova, cît și în Ucraina pentru toți doritorii de a participa. Sesiunile de informare au ca scop încurajarea
tuturor aplicanților de a participa la Apelul lansat și oferirea detaliilor despre specificațiile tehnice ale
Programului. Autoritățile regionale și societatea civilă din Moldova eligibile pentru acest program sunt
încurajate să aplice.
Zilele Informaționale vor avea loc în Chișinău, Bălți și Cahul (Moldova), precum și în regiunile Chernivtsi,
Odesa și Vinnytsya din Ucraina și sunt organizate de Autoritatea de Administrare Nord în cooperare cu
Programul de Suport EaPTC.

Vă rugăm să confirmați prezența Dvs. până joi, 23 aprilie, 2015 ora 16:00. Reprezentanților mass-media
care au nevoie de transport pentru a se deplasa la locul conferinței de presă, li se vor rambursa cheltuielile
de transport. Pentru mai multe detalii va rugăm sa o contactați în prealabil pe dra Marta Sterpu, la emailul: info@proimagine.md. Pentru mai multă informație despre program vizitați: http://www.eaptc.eu,
https://www.facebook.com/eaptc.eu, https://twitter.com/EaP_TC,
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143
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The European Union is made up of 28 countries and the people of those countries. It is a
unique political and economic partnership founded on the values of respect for human
dignity, freedom, equality, the rule of law and human rights. Over more than fifty years we
have created a zone of peace, democracy, stability and prosperity on our continent while
maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The EU looks to share
its values and achievements with neighbouring countries and peoples and those farther
afield.

