
Європейський Союз складається з 28 країн-членів,  які вирішили  поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі.  Спільно, протягом 50 років, 
вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості.   
Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами. 
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Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Спільний Технічний Секретаріат і вона ні в якому разі не може 

сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020. 

 
 

Спільна операційна програма Румунія - Україна 2014 – 2020 
 
 

 
Уточнення (Коригендум) до Посібника для заявників по проектах 
Хард і Софт  
  
Орган управління Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020 
опублікував уточнення (коригендум) до Посібника для заявників по проектах Хард 
і Софт, стосовно тлумачення інфраструктури, прийнятних індикативних видів 
заходів, а також внеску проекту в Програму і підтверджуючих документів. Разом 
із оновленими посібниками для заявників, були розміщені і аплікаційні пакети, а 
саме оптимізована версія аплікаційної форми (в тому числі бюджет і логічна 
матриця), а також додатки, за посиланням http://ro-ua.net/en/about-the-
programme/calls-for-proposals.html .   

 
 
 
 

 
Функціональність аплікаційної форми (проектної заявки) була оптимізована 
 
З огляду на труднощі під час завантаження аплікаційної форми по Програмі 
Румунія – Україна 2014-2020, про які повідомили деякі потенційні заявники, 
функціональність аплікаційної форми була оптимізована. Оптимізований документ 
був розміщений на веб сторінці Програми і може бути завантажений у розділі Calls 
for proposals http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html, а 
також в електронній системі подачі проектів EMS-ENI. Просимо аплікантів, які 
завантажили і використовували аплікаційну форму до 30 березня 2018 р., 
завантажити і використовувати оптимізовану версію (Версія 2.5) з електронної 
системи EMS-ENI. 

 

Спільна Операційна програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський 
Інструмент Сусідства (ЄІС). 
Програма призначена для прикордонних областей Румунії і України і сприятиме головній меті Європейського Інструменту 
Сусідства: прогресу у напрямку процвітання  та добросусідства на користь країн-членів ЄС та країн, що не є членами ЄС завдяки 
діям транскордонного співробітництва. 
 

 
 

  www.ro-ua.net/ua/ 

 
            Ця Програма фінансується  
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