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În săptămâna 25-29 septembrie 2017, am avut ocazia de a 

sărbători, încă o dată, realizările celor peste 25 de ani de 

cooperare teritorială în Europa. 

Anul acesta, Programul Interreg V-A România-Ungaria a 

marcat Ziua Cooperării Europeane printr-un eveniment 

original, incluziv şi atractiv, desfășurat pe ambele părți ale 

graniței - în 25-26 septembrie 2017 în Debrecen, Ungaria, la Centrul Comercial FÓRUM, respectiv, 

în 28-29 septembrie 2017 în Timișoara, România, la Iulius Mall. 

 

Evenimentul nostru, intitulat “I ♥ ROHU cooperation” a reunit peste 1500 de participanți din 

România şi Ungaria și a vizat atât promovarea programului, cât şi creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la prezența cooperării teritoriale în regiune şi a beneficiilor pe care 

aceasta le aduce. 

 

Activitățile desfășurate pe parcursul întregii săptămâni au acoperit  diferite domenii de interes, 

cum ar fi: o conferință de presă în Debrecen, numeroase surprize interactive și atractive, pline de 

culoare, inclusiv panouri foto tematice şi accesorii creative, un pavilion ROHU precum şi 

concursuri cu premii. 

 

La pavilionul ROHU, vizitatorii au avut ocazia să afle mai multe despre Ziua Cooperării Europene și 

despre oportunitățile de finanțare oferite de program prin intermediul Fondului European de 

Dezvoltare Regională. Cei care au fost suficient de curajoși să participe la concursul nostru, fie 

răspunzând la o întrebare, fie desenând sau împărtășindu-și opinia cu privire la Uniunea 

Europeană și modul în care aceasta le influențează viața de zi cu zi, în Cartea de oaspeți a 

programului, au câștigat diverse premii, printre care tricouri, sacoșe, umbrele, căni, baloane, 

dulciuri şi alte cadouri promoționale. 
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Ca o ilustrare a campaniei anuale 2017 a Zilei Cooperării Europene, a fost realizat un panou foto 

cu decupaje, reprezentând o bicicletă cu trei locuri, plasat în imediata vecinătate a pavilionului 

ROHU, pentru fotografii. 

 

Cooperarea româno-maghiară a fost simbolizată printr-un panou foto cu personaje purtând 

costume naționale  și ținând în mâini steagurile celor două țări. 

 

Fotografiile realizate la ambele panouri, precum şi cele cu diferite accesorii personalizate şi 

recuzită foto, au fost imprimate instant și oferite vizitatorilor. 

 

Scopul evenimentului nostru a fost acela de a implica în aceasta sărbătoare cât mai multe 

persoane: actori interesați, potențiali beneficiari, precum și copii, studenți, familii și alți locuitori ai 

zonei de frontieră, neimplicați în mod obișnuit în inițiative ale Uniunii Europene.   

 

Sloganul de anul acesta „Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună!” întruchipează întocmai 

esența cooperării europene: unirea forțelor în vederea atingerii obiectivelor și dezvoltării comune.  

Prin activitățile sale informale și incluzive, evenimentul nostru s-a dovedit a fi un mijloc eficient de 

a aduce oamenii împreună și de a-i face să conștientizeze că doar în parteneriat putem atinge 

acest deziderat. 

 

Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost parte a acestei sărbători! 

 

 

 

 

Ziua Cooperării Europene este o campanie coordonată de Programul INTERACT, cu sprijinul 

Comisiei Europene, Parlamentului European şi Comitetului Regiunilor. Pentru informații 

suplimentare despre Ziua Cooperării Europene, vă rugăm să accesați următorul site: 

www.ecday.eu. 

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

care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, 

precum şi soluții 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/

