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ЄС надає понад 3 млн. євро на українсько-молдовське транскордонне співробітництво
У Вінниці 6 травня триває Інформаційний день, присвячений конкурсу проектних пропозицій у
рамках Програми територіального співробітництва Молдова-Україна. Вона є частиною фінансованої
Євросоюзом ширшої програми, спрямованої на розвиток транскордонної співпраці між шістьма
країнами Східного партнерства (EaPTC).
Загальний бюджет Програми територіального співробітництва Молдова-Україна становить
3,3 млн. євро. Програма поширюється на Вінницьку, Одеську і Чернівецьку області України та усю
теріторію Республіки Молдова.
Метою є реалізація спільних транскордонних проектів, спрямованих на активізацію бізнесових
звязків, розв’язання проблем з довкіллям, створення нових можливостей для зайнятості,
популяризацію транскордонного культурного розмаїття, спрощення міжлюдських контактів тощо.
Проекти можуть реалізовувати громади, органи місцевої влади, громадські організації.
«Досі ми не мали можливості в повній мірі брати участь у програмах прикордонного
співробітництва ЄС. Для багатьох організацій області це буде перший досвід співпраці не тільки в
рамках європейського фінансування, але і з молдовськими партнерами, - зауважив начальник
управління міжнародного співробітництва Вінницької облдержадміністрації Олександр Шипук. Маючи спільний кордон з Молдовою, ми також маємо низку спільних важливих проблем економікосоціального та екологічного характеру. Сподіваємося, Програма територіального співробітництва
Молдова-Україна допоможе об’єднати зусилля по обидві сторони кордону задля ефективного
розвитку громад. Зі свого боку, обласна влада докладає максимум зусиль для забезпечення активної
участі області в конкурсі проектів».
«Це перша фінансована Євросоюзом програма з транскордонного співробітництва, в якій країни
Східного партнерства працюють між собою без участі партнерів з ЄС, - наголосила експерт з
громадянського представництва EaPTC Любов Паливода. - Представники місцевих органів влади та
неурядових організацій з обох боків кордону мають змогу самостійно визначати пріоритети та
завдання місцевого економічного та соціального розвитку та самостійно вирішувати нагальні питання
через впровадження спільних програм. Для потенційних учасників проектів участь у програмі буде
також цінним досвідом, який стане їм у нагоді в подальшій роботі як з програмами ЄС, так і в рамках
інших міжнародних програм».
Подача проектних пропозицій в рамках програми Молдова – Україна завершується 14 липня 2015.
Додаткова інформація: Прес-конференція проводиться в рамках Програми підтримки EaPTC (EaPTC Support Programme),
покликаної створити сприятливі умови для програм територіального співробітництва Азербайджан - Грузія, Вірменія - Грузія,
Білорусь - Україна, Молдова - Україна з огляду на специфіку кожної з прикордонних територій. Програма також орієнтована
зміцнення потенціалу місцевих і регіональних державних органів та організацій громадянського суспільства в процесі
розробки і реалізації спільних транскордонних проектів. Загальний внесок ЄС у EaPTC складає 12,5 млн. євро.

За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни Деревянкіної: tatiana.derevyanina@eaptc.eu
http://www.eaptc.eu
https://www.facebook.com/eaptc.eu
https://twitter.com/EaP_TC
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143

Програма виконується
консорціумом під керівництвом
Altair Asesores
Вул. Тактакішвілі, буд. 7-9
Тбілісі 0162, Грузія
tel: +995 322 36 90 74
e-mail: office@eaptc.eu
зportal: www.eaptc.eu

Програма фінансується
Європейським Союзом

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне
політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до
людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад
п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії,
стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось
зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС
налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнамисусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

