
 

 

 

 

 

Comunicat de presă 

Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara a organizat 

cu succes în perioada  octombrie - noiembrie 2015 o serie de 13 seminarii de informare adresate celor 

care doresc să scrie și să depună proiecte transfrontaliere româno-sârbe finanțate de Uniunea Europeană 

în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.  

Seminariile au fost organizate în următoarele localități din România și Serbia: Dr.Tr. Severin, Reșița, 

Timișoara, Negotin, Zrenjanin, Pancevo, Smederevo, Kikinda și Veliko Gradište. 

În prima serie de 6 evenimente, organizate în cursul lunii octombrie, aproape 400 de reprezentanți ai 

instituțiilor care doresc să depună un proiect transfrontalier au primit informații cu privire la tipurile 

proiectelor ce pot fi finanțate, dar și despre eligibilitatea aplicanților și acțiunilor. 

În data de 29.10.2015, la Timișoara a fost organizat un eveniment de informare adresat proiectelor 

strategice ce urmează să fie depuse până în data de 15 martie 2016 în cadrul Programului INTERREG IPA 

de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Viitoarele proiecte strategice trebuie să asigure o 

contribuție relevantă la unul sau mai multe obiective ale Programului, având impact și rezultate ce pot fi 

măsurate și evaluate. 

În cea de a doua serie de 6 evenimente de instruire, organizate în cursul lunii noiembrie, reprezentanții 
BRCT Timişoara au prezentat informații cu caracter tehnic cu privire la completarea cererilor de finanțare 
și bugetarea cheltuielilor unui proiect transfrontalier. Seria acestor evenimente se încheie cu 
evenimentele din Dr.Tr. Severin (România) în data de 17.11.2015 și Veliko Gradište (Serbia) în 19.11.2015. 

 

Aria eligibilă a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia cuprinde 
județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți din România, alături de districtele Banatul de Nord, Banatul 
Central, Banatul de Sud, Borski, Branicevski și Podunavski din Serbia. 

 
Termenul pentru depunerea proiectelor este 15.01.2016, iar pentru proiectele strategice este 15.03.2016.  
Ghidurile aplicantului pot fi consultate pe site-ul programului www.romania-serbia.net. 
 
Potențialii beneficiari care doresc informații suplimentare cu privire la depunerea proiectelor în cadrul 
Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia ne pot contacta prin 
intermediul serviciului Help-Desk disponibil în cadrul BRCT Timişoara: 

E-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro ; Tel: +40356-426-360; Fax: +40356-426-361 
 

Anca LOLESCU,  
Director executiv - BRCT Timişoara 

 
Contact mass-media: 
Dani Bárdos – Consultant HR și Comunicare 
E-mail: dani.bardos@brct-timisoara.ro  
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