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ЄС надає понад 3 млн. євро на українсько-молдовське транскордонне співробітництво
В Одесі 8 травня триває Інформаційний день, присвячений конкурсу проектних пропозицій у
рамках Програми територіального співробітництва Молдова-Україна. Програма Молдова-Україна є
однією з чотирьох програм територіального співробітництва (ЕаРТС), що їх фінансує Європейський
Союз в регіоні Східного партнерства.
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.
«Одеська область завжди активно підтримувала розвиток співробітництва з сусідніми країнами, в
тому числі з Республікою Молдова. Протягом останніх років у рамках інших інструментів співпраці між
одеськими та молдовськими організаціями і установами було напрацьовано значний досвід реалізації
спільних проектів, - каже заступник директора Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та
європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації Анастасія Андронова. - Програма
Молдова-Україна для нас сьогодні має стратегічну важливість для подальшої спільної роботи та
спільного вирішення проблем по обидва боки кордону, для регіонального розвитку, розбудови
міжлюдських відносин, становлення тісних взаємозв'язків на всіх ланках співробітництва.
Участь регіону у подібних програмах міжнародної технічної допомоги для обласної влади є одним з
пріоритетів, тому ми надаватимемо максимальну підтримку усім бажаючим долучитись до цього
процесу».
«Це перша фінансована Євросоюзом програма з транскордонного співробітництва для країн
Східного партнерства, в якій вони працюють між собою, без участі партнерів з ЄС. Сусідні країни партнери
мають
змогу
самостійно
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пріоритети
та
спільно
вирішувати
проблеми прикордонних територій, сприяючи таким чином стійкому економічному та соціальному
розвитку на місцевому рівні, - зауважив керівник експертної групи Програми сприяння EaPTC Олексій
Секарєв. - Для потенційних учасників проектів участь у програмі буде також цінним досвідом, який
стане їм у нагоді в подальшому використанні міжнародного фінансування для регіональних потреб».
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 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 Програма фінансується
керівництвом Altair Asesores
Європейським Союзом
Вул. Тактакішвілі, буд. 7-9
Тбілісі 0162, Грузія
tel: +995 322 36 90 74
e-mail: office@eaptc.eu
зportal: www.eaptc.eu

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
країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

