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Împreună, în siguranță!  

Ziua Cooperării Europene 2020 

 

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 celebrează și în acest an Ziua 

Cooperării Europene, începând cu 21 septembrie, împreună cu programele de cooperare finanțate de 

Uniunea Europeană.  

În perioada 21 septembrie – 20 octombrie 2020, locuitorii din județele aflate la granița cu Ucraina 

sunt invitați într-o călătorie ”în siguranță” prin Tulcea, Botoșani, Suceava, Baia Mare sau Satu Mare, 

cu mijloacele de transport în comun care poartă mesajul Programului România – Ucraina pentru Ziua 

Cooperării Europene. În același timp, Ziua Cooperării va fi prezentă şi în mediul online, printr-o 

campanie de promovare a colaborării şi a parteneriatelor transfrontaliere care generează rezultate și 

soluții pentru probleme comune ale ambelor țări. 

Beneficiarii Programului România-Ucraina sunt, de asemenea, pregătiți să marcheze Ziua 

Cooperării prin evenimente și activități variate, atractive, desfășurate atât în Romania, cât și în Ucraina.  

Lista evenimentelor și detaliile  cu privire la acțiunile realizate de Programul România - Ucraina 

2014-2020 în această perioadă pot fi consultate pe site-ul www.ro-ua.net, dar şi pe pagina de facebook 

a programului https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020. 

2020 reprezintă un reper important în istoria programelor de cooperare finanțate de Uniunea 

Europeană, întrucât partenerii din toate statele participante la aceste programe sărbătoresc 30 de ani de 

cooperare #INTERREG. 

 

http://www.ro-ua.net/
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020
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Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina și va contribui la atingerea obiectivului general al 
Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de 
cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează.

 

 

www.ro-ua.net/ro/
                    Program finanțat de   
             UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi 
destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale.  

Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale. 

http://www.ro-ua.net/ro/

