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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 Румінія-Україна 2014-2020. 

 
 

Спільна Операційна Програма Румунія – Україна 2014 – 2020 
УТОЧНЕННЯ (КОРИГЕНДУМ) ДО ПОСІБНИКА ДЛЯ АПЛІКАНТІВ 

 

Орган Управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 подовжив 

терміни подання заявок по проектах типу HARD та SOFT, враховуючи той факт, що 1 травня 

2018 року є національним святом, а 30 квітня 2018 року не є робочим днем (за Рішенням 

Уряду). З метою запобігання будь-яких труднощів, які перешкоджатимуть потенційним 

заявникам вчасно подати аплікаційні пакети, Орган Управління прийняв рішення 

подовжити на декілька днів строкові терміни подачі: 

КОРИГЕНДУМ №2 ДО ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ПРОЕКТІВ ТИПУ HARD та SOFT  

ПРОЕКТИ ТИПУ HARD  ПРОЕКТИ ТИПУ SOFT  

Розділ 2.6.3 Кінцеві терміни подання проектних 
пропозицій  

 Розділ 3.3 Індикативний календарний план 

Розділ 2.6.3 Кінцеві терміни подання проектних 
пропозицій 

 Розділ 3.3 Індикативний календарний план 

Новий кінцевий термін подання електронної версії 
аплікаційного пакету до системи EMS-ENI 
подовжено з 3 до 17 травня, 2018 року. 
 
Новий кінцевий термін подання друкованої версії 
аплікаційного пакету подовжено з 7 до 24 травня, 
2018 року. 

Новий кінцевий термін подання електронної версії 
аплікаційного пакету до системи EMS-ENI подовжено 
з 3 до 17 травня, 2018 року. 
 
Новий кінцевий термін подання  друкованої версії 
аплікаційного пакету подовжено з 7 до 24 травня, 
2018 року. 

 
 

 
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/en/ 
 

                          Ця Програма фінансується  

                           ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

 

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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