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Comunicat de presă 

 

Aprobarea variantei preliminare a  

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2014-2020 

 

Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din 

România) și Autoritatea Națională (Biroul de Integrare Europeană din Serbia) ale 

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, împreună cu 

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Timișoara, au organizat, în perioada 8-9 iulie 

a.c., la Veliko Gradiste (Republica Serbia), cea de-a șasea întâlnire a Grupului Comun de 

Lucru pentru Programare și Planificare Strategică în zona de graniță româno-sârbă, pentru 

perioada 2014-2020, și cea de-a opta întâlnire a Comitetului Comun de Monitorizare. 

 

La reuniunile de lucru au participat reprezentanți ai Autorității de Management din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, ai Autorității 

Naționale din cadrul Biroului de Integrare Europeană din Serbia, ai administrației publice 

regionale și locale din România și din Republica Serbia, precum și reprezentanți ai unor 

ONG-uri.  

În cadrul celor două întâlniri, a fost aprobată varianta preliminară a Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Serbia 2014-2020, cuprinzând ariile tematice și 

acțiunile indicative, fiind stabilite, astfel, domeniile în care beneficiarii vor putea primi 

finanțare în perioada 2014-2020. De asemenea, a fost stabilit un calendar pentru 

elaborarea ghidului aplicantului, până la finalul anului 2014, urmând ca primul apel pentru 

propuneri de proiecte să fie lansat în prima jumătate a anului 2015.  

Viitorul Program IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, ce va fi implementat 

în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în 

zona de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru 

Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.     

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de activitatea de programare a 

cooperării transfrontaliere româno-sârbe pot obține mai multe informații accesând 

secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-

serbia.net.  
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