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 Az Európai Együttműködési Nap az együttműködő területek 

ünnepsége. Minden évben, Európa szerte rendezvényeket szervezünk, 

azzal a céllal, hogy felhívjuk a nagyközönség figyelmét a területi 

együttműködés előnyeire. 

Ezen alkalomból, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 

szeretettel meghívja Önt egy izgalmas eseményre, mely a határ mindkét 

oldalán megrendezésre kerül 2017. szeptember 25-26-án Debrecenben, Magyarországon, illetve, 2017. 

szeptember 28-29-én, Temesváron, Romániában. 

Mindenkit szeretettel várunk ünnepségünkön, melyen  

számos érdekesség lesz, többek között fotó falakkal és kreatív kellékekkel  

való fotózkodás, ROHU stand, valamint sok játék és nyeremény! 

 

Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a területi együttműködés jelentőségére és fontosságára a 

régióban, egy kötetlen és érdekes vonatkozásban, a következő széles rétegű közönséget érintve: érdekelt 

felek, potenciális kedvezményezettek és olyan határ menti területeken élő lakosok, akik általában nincsenek 

közvetlenül bevonva az Európai Unióval kapcsolatos kezdeményezésekbe. 

 

Nagyon várjuk, hogy találkozzunk Önnel! 

  

 
Időpontok és esemény helyszínek: 

 

2017. szeptember 25-26 

Debrecen, Magyarország 

FÓRUM bevásárló központ 

 

2017. szeptember 28-29 

  Timișoara, Románia 

           IULIUS MALL bevásárló központ 

Tervezett programok: 

A két napos esemény mindkét városban ütemezett, minden egyes nap 

11:00 órakor kezdődik és 19:00 óráig tart, helyi idő szerint. Mindkét 

helyszínen számos interaktív és szórakoztató program kerül 

megrendezésre. Ha Ön lelkes és szeret vidám képeket készíteni a 

barátaival, látogasson el fotó falainkhoz! Sok meglepetéssel készülünk az 

Ön számára, mint például a személyre szabott kiegészítők és fotókellékek. 

Továbbá, ROHU standunknál többet megtudhat a pénzügyi lehetőségek 

jellegéről, melyet a program nyújt az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

segítségével, illetve részt vehet különböző nyereményekkel díjazott 

versenyeinken is. 
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Az Európai Együttműködés Napja kampányt az INTERACT Program koordinálja, az Európai Bizottság, az 

Európai Parlament és a Régiók Bizottságának támogatásával. További információkért a kampányról, kérjük, 

látogasson el a következő weboldalon: www.ecday.eu. 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek 

közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények 

kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban 

megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió 

euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható 

határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon. 

 

http://www.ecday.eu/

