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16 команд транскордонної співпраці з Молдови та України отримують гранти від
Європейського Союзу
Кишинів, 01 лютого 2017 р. – лідери 16 транскордонних партнерств зібралися в Кишиневі,
Молдова, для урочистої церемонії підписання грантових контрактів в рамках Програми
територіального співробітництва Молдова – Україна, яка є частиною ширшої Програми
територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC).
За тематикою 16 відібраних проектів майже пропорційно розподілені між трьома пріоритетами,
визначеними Програмою Молдова – Україна, а саме: покращення умов життя місцевих громад, вирішення
спільних прикордонних питань, освіта, культура та спорт. Загальна сума, надана Євросоюзом для
реалізації Програми Молдова – Україна, становить 3,3 млн євро.

«Європейський Союз надасть гранти для місцевих органів влади з нашої країни та України, аби вони могли
спільно розробити та реалізувати транскордонні проекти. Вітаю представників тих органів влади, які
підписали сьогодні контракти про надання грантів. Ми також визнаємо, що джерела Національного фонду
регіонального розвитку є недостатніми для сприяння економічному розвитку місцевих громад. Тож ми
значною мірою покладаємось на співпрацю з партнерами задля спільного розвитку, в тому числі в рамках
програм транскордонного співробітництва, що розширює можливості співпраці та зміцнює відносини між
ЄС і східними партнерами», - наголосив Васіле Бітка, Міністр регіонального розвитку та будівництва
Республіки Молдова.

Керівник відділу співробітництва Представництва Європейського Союзу в Республіці Молдова
Анейл Сінгх під час заходу зазначив: "Ми б хотіли привітати команди усіх шістнадцяти відібраних
проектів, які співфінансуються ЄС на суму 3,3 мільйона євро. Вони допоможуть спільно знайти вирішення
найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку. Крім того, вони сприятимуть зміцненню
транскордонних зв’язків між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського
суспільства, і, як наслідок, формування тісніших відносин між Республікою Молдова та Україною".
«Прикордонне співробітництво між Молдовою та Україною охоплюватиме всі сфери громадського
життя і допоможе створити сприятливі умови для досягнення пріоритетів та спільних дій за участю
центральних і місцевих органів влади, місцевих громад та НУО з обох країн. У нас вже є досвід інших країн
Східного партнерства, яким вдалося успішно реалізувати спільні проекти задля розвитку своїх країн і
зміцнення транскордонної співпраці», - підкреслив Ерікас Янкаускас, керівник групи експертів
Програми сприяння територіальному співробітництву країн Східного партнерства.

«Шляхом реалізації проекту спільно з українськими партнерами ми прагнемо популяризувати
гастрономічну спадщину в регіоні Нижнього Дунаю, що стане важливим додатковим внесок у реалізацію
регіональних стратегій сталого розвитку туризму та їхньої інтеграції в політичні стратегії на
місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях. Впровадження цього проекту дасть
нам можливість стати членами Європейської мережі регіональної кулінарного спадщини», - зазначив
Валеріу Айдер, директор Агентства з транскордонного співробітництва та європейської інтеграції
м. Кагул, що спільно з одеською НУО «Агрікола» реалізуватиме один із грантових проектів.
«Сьогоднішня церемонія підписання грантових контрактів є важливою віхою діяльності Програми
територіального співробітництва країн Східного партнерства Молдова – Україна та водночас відправною
точкою для реалізації 16 відібраних проектів. Представники ЄС, національних органів влади Молдови та
України, компанії GIZ як Адміністратора програми та, звичайно ж, бенефіціарів зібрались разом, щоб
підтвердити спільну мету - успішно реалізувати грантові проекти в цільових регіонах», - підкресив Ерк
Роелоффс, очільник Адміністратора програми EaPTC.

Окрім того, з 30 січня по 3 лютого в Кишиневі відбудеться вступний тренінг для переможців конкурсу
грантовних проектів. Учасники здобудуть базові знання та практичні навички, необхідні для виконання
грантових контрактів, а також дізнаються про методи реалізації транскордонних проектів, правила щодо
фінансової діяльності та закупівель, вимоги до комунікації, звітності та моніторингу, а також особливості
національного регулювання даних питань у кожній з країн. Тренінг передбачає можливість
індивідуальних консультацій з питань управління грантами.

Тренінг та церемонія підписання грантових контрактів організована спільно Програмою підтримки
EaPTC
та
Адміністратором програми EaPTC
–
Німецьким
товариством міжнародного
співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Додаткова інформація. Цілями Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства є
створення сприятливих умов для розвитку транскордонної співпраці з урахуванням специфіки кожної території.
Вона також спрямована на розбудову спроможності державних і недержавних органів сусідніх країн разом
розробляти та впроваджувати спільні прикордонні проекти. Загальний внесок Євросоюзу в рамках Програми EaPTC
становить 12.5 мільйонів євро.
Східне партнерство – це ініціатива ЄС, що реалізується в шести країнах Східної Європи та Південного Кавказу:
Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Ініціатива спрямована на розвиток тісніших відносин між
ЄС і східними партнерами, поглиблення політичної співпраці та економічної інтеграції.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до з Тетяни Деревянкіної, експерта з питань
комунікації Програми підтримки EaРTC: 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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