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Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații intră în responsabilitatea
Secretariatului Tehnic Comun și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de
management ale Programului Operațional Comun România- Ucraina 2014- 2020.

196 proiecte au fost depuse în cadrul
Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020
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Interesul crescut al organizațiilor din regiunea de graniță
dintre România și Ucraina s-a materializat prin depunerea
unui număr de 196 proiecte în cadrul celor două apeluri,
HARD și SOFT, care au fost deschise în cadrul Programului
Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020.

Astfel, în cadrul apelului HARD, prin cele 35 proiecte depuse
se solicită finanțări nerambursabile în valoare totală de peste
49 milioane de EURO, cu 158% mai mult decât alocarea
financiară disponibilă (19,1 milioane EURO), cea mai
adresată prioritate fiind 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de sănătate și facilitarea accesului la servicii de
sănătate. La nivel de apel, sumele granturilor solicitate de partenerii din cele două țări sunt relativ
echilibrate, Ucraina depășind România cu aproximativ 3 milioane de EURO.
Apelul de proiecte SOFT oferă finanțare pentru toate cele 7 priorități ale programului, iar valoare totală a
finanțărilor nerambursabile solicitate a depășit 57 milioane de EURO, cu 235% mai mult decât alocarea
financiară disponibilă (17 milioane EURO). Din cele 161 proiecte depuse, cele mai multe vizează prioritatea
2.1, care se adresează domeniului de conservare și promovare a moștenirii culturale și istorice. Valoarea
granturilor solicitate de partenerii români este cu 3 milioane de EURO mai mare decât suma granturilor
partenerilor ucraineni.
Proiectele au intrat în etapa de verificare administrativă și a eligibilității, iar în perioada următoare se vor
transmite solicitări de clarificări, acolo unde este cazul. Pentru a veni în sprijinul aplicanților, Secretariatul
Tehnic Comun al programului a pregătit un tutorial video (http://ro-ua.net/en/communicationen/multimedia.html ) pentru a evidenția modul în care se lucrează în sistemul EMS ENI, atunci când este
necesară încărcarea clarificărilor.

Uniunea Europeană este constituită din 28 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 diversitatea culturală şi
libertățile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara granițelor sale. Comisia Europeană
este organul executiv al UE.
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Secretariatul Tehnic Comun al Programului
Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și
oficiile antenă din Cernăuți și Odessa au demarat
constituirea rețelei de informare a programului.
Obiectivul rețelei este diseminarea informaţiilor cu
privire la program către comunităţile locale,
autorităţile, instituţiile, societatea civilă şi alţi actori
relevanţi din aria eligibilă.
Invităm să se înscrie în această rețea organizațiile și
instituțiile doritoare, din aria programului (România:
județele Suceava, Botoșani, Tulcea, Maramureș și
Satu Mare; Ucraina: regiunile Cernăuți, Odessa,
Ivano- Frankivsk și Transcarpatia).

Pentru aceasta, organizațiile trebuie să își exprime acordul și intenția prin completarea unui chestionar,
care va fi transmis prin email către Secretariatul Tehnic Comun, pentru evaluare.
Vă informăm că vor fi selectate organizațiile care, în urma procesului de evaluare a potențialului de
diseminare, întrunesc minimum 7 puncte. Organizațiile/ instituțiile care au întrunit punctajul minim vor
semna un Acord de colaborare.
Chestionarul și Acordul de colaborare pot fi descărcate de pe site-ul BRCT Suceava, la următoarea adresă:
http://brctsuceava.ro/?p=5784.
Vă rugăm să completați și să transmiteți chestionarul la adresele de mail:
– pentru organizațiile din județele Suceava, Botoșani, Tulcea, Maramureș, Satu Mare:
andrei.buzatu@brctsuceava.ro
– pentru organizațiile din regiunile Cernăuți, Ivano- Frankisvk și Transcarpatia:
varvariuk.baid@gmail.com
– pentru organizațiile din regiunea Odessa: daria.pikalova@gmail.com

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.
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