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Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională

COMUNICAT DE PRESĂ

Programul România-Bulgaria sărbătorește Ziua Cooperării Europene 2014!

„Ziua Cooperării Europene” se sărbătorește anual (începând cu anul 2012) în data de 21 septembrie.
Evenimentul se derulează sub deviza ”La graniţe ne dezvoltăm împreună” și are ca scop celebrarea
cooperării între regiuni şi ţări europene. Aceasta campanie este coordonată de Programul INTERACT, în
colaborare cu Comisia Europeană şi este susţinută de către Comitetul Regiunilor şi Parlamentul
European.

În acest an, sute de evenimente locale au fost programate în întreaga Europă, atât în statele membre
ale UE, cât și în țările vecine, preconizându-se implicarea a mii de locuitori în aceste acțiuni care își
propun în primul rând focusarea pe diseminarea informațiilor privind cooperarea europeană de-a lungul
granițelor.

Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-
2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013), găzduit de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), ia parte la această campanie prin organizarea de
evenimente care promovează rezultatele cooperării dintre România şi Bulgaria în contextul PCT RoBg
2007-2013.

În data de 20 septembrie 2014, în zona pietonală a orașului Razgrad, în intervalul orar 12.30 – 16.30,
vоr fi prezentate, sub formă de postere, informații și fotografii cu rezultate ale proiectelor
implementate cu sprijin financiar european prin PCT Ro-Bg 2007-2013, iar publicul larg va putea primi
informaţii cu privire la contextul evenimentului, precum şi materiale informative, care fac cunoscute
realizările proiectelor finanţate, subliniind importanţa cooperării transfrontaliere. O acțiune similară va
fi organizată în data 22 septembrie 2014, în zona pietonală din fața Centrului Cultural Călărași, în
intervalul orar 10.00-13.00.

Acțiunile vor fi completate în 23 septembrie 2014, de două întâlniri cu școlari din Călărași și Silistra, în
care își vor etala abilitățile de rezolvare a unui puzzle, prin aranjarea diverselor piese, recreînd harta
Europei, știut fiind faptul că valorile europene reprezintă o metodă optimă pentru dezvoltarea educației
civice europene.

Cooperarea Teritorială Europeană este un instrument al Uniunii Europene care unește oameni și propune
soluții pentru a rezolva provocări comune mai multor țări. Mai multe informații pot fi obținute
accesând: www.ecday.eu și www.cbcromaniabulgaria.eu.


