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Investim în viitorul tău!  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea 
Europeană  prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele 
partenere în program. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net. 
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„Împreună suntem puternici”  – sărbătorim Ziua Cooperării Europene 2015  

în Veliko Gradiste, Serbia 

 

Secretariatul Tehnic Comun al Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Republica Serbia din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Timișoara organizează Ziua Cooperării Europene 2015, în data de 25 septembrie, la 

Veliko Gradiste, Republica Serbia, în Sala Sporturilor, cu începere de la ora 19.00 ora 

locală.  

 

„La granițe, ne dezvoltăm împreună” este sloganul evenimentelor inițiate din 2012 și 

„Împreună suntem puternici” este motto-ul acestei ediții, prin care se subliniază 

importanța eforturilor comune depuse de regiunile de frontieră pentru dezvoltarea 

armonioasă a acestor zone. În cadrul acestor evenimente, până acum, peste 12.000 de 

participanți au sărbătorit succesele cooperării transfrontaliere româno-sârbe. 

 

În cadrul Zilei Cooperării Europene 2015 vor fi prezentate participanților 10 filme 

promoționale ale unor proiecte finanțate prin Program, un spectacol tradițional folcloric 

susținut de beneficiari ai Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Republica Serbia și un moment artistic oferit de trupa de teatru Državni posao, cu 

traducere simultană în limba română. 

 

Evenimentele care sărbătoresc Ziua Cooperării Europene se petrec în toată Europa și 

promovează proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul programelor de 

cooperare transfrontalieră. Mai multe detalii legate de evenimentele desfășurate la nivel 

european pot fi accesate prin www.ecday.eu.  

 

Mai multe informații legate de Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Republica Serbia și oportunitățile de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin noul 

Program INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia se pot accesa prin 

siteul programului: www.romania-serbia.net  

Anca LOLESCU,  

Director executiv - BRCT Timişoara 
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Dani Bárdos – Consultant HR și Comunicare 
E-mail: dani.bardos@brct-timisoara.ro     
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