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Євросоюз сприяє територіальному співробітництву між Україною та Молдовою
15 квітня 2015 року в рамках фінансованої Євросоюзом Програми з територіального
співробітництва Східного Партнерства (EaPTC) оголошено конкурс проектних пропозицій,
націлених на зміцнення територіального співробітництва між Молдовою та суміжними з
нею областями України. Для роз’яснення конкурсної процедури програмою заплановано
низку інформаційних днів, що пройдуть 27 квітня – 8 травня 2015 року.
У Вінниці Інформаційний день відбудеться 6 травня. Участь у ньому візьмуть
представники місцевої влади та громадянського суспільства, зацікавлені у реалізації
спільних з партнерами з Молдови транскордонних проектів. Учасникам буде роз’яснено
умови подання проектних пропозицій, критерії відбору, правила заповнення аплікаційних
форм та інші технічні й практичні аспекти конкурсу.
Інформаційні дні відбудуться також у Кишиневі, Бельцях, Кагулі (Молдова) та у Чернівцях
Заходи організовує Адміністратор Програми «Північ» у співробітництві з
Програмою підтримки EaPTC.

і Одесі.

Журналісти запрошуються на присвячену конкурсу проектів прес‐конференцію, яка
розпочнеться 6 травня о 12 год. 30 хв. у Вінниці в готелі «Поділля» (вул. Пушкіна, 4).
Представникам медіа з районів області можуть бути відшкодовані кошти,
витрачені на проїзд до обласного центру і назад. Для участі в прес‐конференції
потрібно акредитуватися за адресою anatoliy.martsynovski@eaptc.eu до 12 год. 5
травня.
Додаткова інформація: Програма підтримки EaPTC покликана створити сприятливий клімат для
реалізації транскордонних програм Молдова‐Україна, Вірменія‐Грузія, Азербайджан‐Грузія та
Білорусь‐Україна з огляду на специфіку кожної з прикордонних територій. Вона також націлена на
зміцнення спроможності місцевих та регіональних структур спільно розробляти та реалізовувати
транскордонні проекти. Загальний внесок ЄС у EaPTC складає 12,5 млн. євро.
Східне партнерство є ініціативою Євросоюзу, спрямованою на шість країн Східної Європи та
Південного Кавказу: Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Ініціатива має
на меті зміцнення відносин між ЄС та цими державами та поглиблення економічної інтеграції та
політичного співробітництва між ними.

За подальшою інформацією звертайтеся до експерта з комунікації EaPTC Тетяни
Деревянкіної: tatiana.derevyankina@eaptc.eu
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 Programme is funded by the
European Union

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.

