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Ziua Cooperării Europene are ca principal obiectiv celebrarea 

cooperării între regiuni și țări europene. În fiecare an, în întreaga 

Europă, sunt organizate evenimente, cu scopul de a atrage atenţia 

publicului larg cu privire la beneficiile cooperării teritoriale. 

În acest context, vă invităm să luați parte la un eveniment original, 

organizat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. 

Acesta se desfăşoară pe ambele laturi ale graniţei, în 25-26 septembrie 2017 la Debrecen, Ungaria, iar în 

28-29 septembrie 2017, la Timișoara, România. 

Vă așteptăm pe toți să vă alăturați acestei sărbători pline de culoare,  

marcată de numeroase surprize, cum ar fi panouri foto tematice, cu decupaje și 

 accesorii creative, un pavilion ROHU, precum și o serie de concursuri cu premii! 

 

Obiectivul evenimentului nostru este de a creşte gradul de conştientizare cu privire la prezenţa cooperării 

teritoriale şi a importanţei acesteia în regiune, într-un context informal, incluziv și atractiv, prin implicarea 

unei categorii cât mai largi de public: părţi interesate, potenţiali beneficiari şi cetăţenii din zona de frontieră, 

inclusiv a celor care, în mod obișnuit, nu sunt implicați în iniţiative europene. 

Vă așteptăm cu drag! 

 
Data şi locațiile evenimentului:  

25 - 26 septembrie 2017 

Debrecen, Ungaria 

Centrul Comercial FÓRUM  

 

28 - 29 septembrie 2017 

Timișoara, România 

Iulius Mall  

Activități planificate:  

În fiecare dintre cele două orașe, sunt planificate activități, pe parcursul 

a două zile, cu începere de la ora 11.00 şi închidere la 19.00, ora locală. Vă 

așteptăm cu numeroase activități interactive și atractive! Cei entuziaști, 

cărora le plac pozele haioase făcute împreună cu prietenii, sunt invitați la 

panourile foto! Am pregătit pentru ei numeroase surprize plăcute, inclusiv 

recuzită foto personalizată. În plus, la pavilionul ROHU puteți afla mai mult 

despre oportunitățile de finanțare oferite de program prin intermediul 

Fondului European de Dezvoltare Regională şi puteți participa la diferite 

concursuri cu premii. 
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Ziua Cooperării Europene este o campanie coordonată de Programul INTERACT, cu sprijinul Comisiei 

Europene, Parlamentului European şi Comitetului Regiunilor. Pentru informaţii suplimentare despre Ziua 

Cooperării Europene, vă rugăm să accesați următorul site: www.ecday.eu. 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care 

abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii 

inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a 

programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 

232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de 

Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea 

română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară 

a acesteia. 

 

http://www.ecday.eu/

