Програма фінансується
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

17,3 млн. євро на великі інфраструктурні проекти, профінансовані по Програмі
Румунія-Україна
В кінці червня 2019 р. румунські і українські органи влади завершили процедуру
підписання договорів на фінансування чотирьох великих інфраструктурних
проектів в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», із
загальною вартістю 21,1 млн. євро, з яких 17,3 млн. євро європейських фондів. Ця
сума складає 30% бюджету програми.
Чотирма великими інфраструктурними проектами, які отримали фінансування по
Спільній операційній програмі, є:
1. Проект «Чиста річка – Дунай». Загальний бюджет: 4,3 млн. євро (3,8 млн. євро
європейських фондів). Мета проекту – реконструкція каналізаційних систем
прикордонного регіону, задля попередження надзвичайних ситуацій
антропогенного характеру. Проект передбачає реконструкцію каналізаційних
мереж міста Ізмаїл та Міської лікарні Тулча (Румунія) і двох очисних споруд, а
також модернізацію двох насосних станцій стічних вод міста Ізмаїл. Також,
передбачається підготовка спеціалістів двох країн, зайнятих в галузі
попередження, залучення і виховання населення стосовно надзвичайних подій
антропогенного характеру. Аплікантом проекту є Ізмаїльська міська рада, яка
виконуватиме заходи спільно із Повітовою радою Тулча, Одеською обласною
радою і Асоціацією транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній
Дунай» (Румунія).
2. Проект «Регіональна співпраця з метою попередження і боротьби із
транскордонною злочинністю» (SAGA) полягає у посиленні співпраці між
правоохоронними органами, через покращення обміну інформацією між
румунськими і українськими структурами, шляхом впровадження ІТ платформи.
Бюджет проекту становить 5,2 млн. євро, з яких 3,2 млн. євро європейських
грантових коштів. Партнери проекту – Головне управління поліції Румунії,
Головне управління прикордонної служби Румунії, Управління з надзвичайних
ситуацій «Буковина» (м. Сучава, Румунія), Головне управління національної
поліції в Івано-Франківській області, Повітові управління поліції повітів
Ботошани, Сучава, Марамуреш, Сату Маре (Румунія) і Територіальне управління
прикордонної поліції (м. Сигіт, Румунія), проведуть реконструкцію відділень
поліції на прикордонних територіях, впровадять ІТ систему співпраці, здійснять
закупівлю сучасного обладнання і розроблять навчальну програму для
поліцейських з Румунії та України.
3. Проект «Зростання рівня безпеки населення через менеджмент
надзвичайних ситуацій» (BRIDGE). Загальна вартість проекту – 7,4 млн. євро,
з яких 6,6 млн. євро складають європейські фонди. Проект передбачає
підготовку спеціалістів в галузі надзвичайних ситуацій, а також забезпечення
необхідної інфраструктури. Проект впроваджується Головним управлінням з

надзвичайних ситуацій Румунії, в партнерстві з Головним управлінням авіації
Румунії, Головним управлінням жандармерії Румунії, Управлінням ДСНС у
Чернівецькій області, Управлінням ДСНС в Івано-Франківській області, а також
Управлінням з надзвичайних ситуацій «Буковина» (м. Сучава, Румунія). Кошти
були виділені на облаштування навчального полігону з надзвичайних ситуацій
та вертолітного майданчику у Сучаві (Румунія), модернізацію диспетчерської
служби Управління ДСНС у Чернівецькій області, модернізацію навчального
центру Управління ДСНС в Івано-Франківській області, закупівлю спеціальних
транспортних засобів, а також розробку законодавчих рамок в галузі організації
і діяльності структур залучених до управління надзвичайними ситуаціями.
4. Проект «Транскордонна інфраструктура охорони здоров’я». Загальний
бюджет – 4,2 млн. євро (3,7 млн. євро з європейських фондів). Проект
передбачає інвестиції у відділення різних лікарень, включених у проект, а саме
реконструкцію і забезпечення обладнанням відділень стерилізації і ортопедії
Повітової лікарні Тулча (Румунія), реконструкцію будівлі Міської лікарні Мечін
(Румунія), реконструкцію і забезпечення обладнанням відділення хірургії
Басейнової дунайської лікарні (м. Ізмаїл), реконструкцію і забезпечення
обладнанням дитячого відділення Ізмаїльської міської лікарні. Аплікантом
проекту є Повітова рада Тулча (Румунія), яка впроваджуватиме проект спільно
з містом Мечін, Басейновою дунайською лікарнею (м. Ізмаїл), Ізмаїльською
міською радою і Асоціацією транскордонного співробітництва «Єврорегіон
Нижній Дунай» (Румунія).
Проектні заходи будуть реалізовані протягом 36 місяців від дати підписання грантових
договорів.
Ці проекти охоплюють близько 30% європейських фондів, виділених на Спільну
операційну програму «Румунія-Україна 2014-2020».
Спільна операційна програма «Румунія-Україна 2014-2020» фінансується
Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства і складає 60 млн.
євро. Програма призначена для територій, які знаходяться на кордоні між Румунією
і Україною і сприяє досягненню загальної мети Європейського інструменту
сусідства: розвитку в напрямку території процвітання і добросусідства, через
заходи транскордонної співпраці, на користь країн-членів ЄС та їхніх сусідів.

