
 

 

 

 

 

Comunicat de presă 
Seminarii de informare în cadrul  

Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 
 

Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara va organiza în 
perioada următoare 13 seminarii de informare în sprijinul primului apel pentru propuneri de proiecte al 
Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, lansat în data de 15 septembrie 
2015, cu un buget de 50 de milioane Euro din care 22 de milioane sunt dedicate proiectelor strategice.  

Calendarul evenimentelor este următor: 

 06.10.2015 – Dr.Tr. Severin, jud. Mehedinți, Romania 

 08.10.2015 – Negotin, districtul Borski, Serbia 

 13.10.2015 – Reșița, jud. Caraș-Severin, Romania 

 15.10.2015 – Zrenjanin, districtul Banatul Central, Serbia  

 20.10.2015 – Timișoara, jud. Timiș, Romania 

 22.10.2015 – Pancevo, districtul Banatul de Sud, Serbia 

 29.10.2015 – Timișoara, jud. Timiș, RO, eveniment pentru proiecte strategice 

 03.11.2015 – Reșița, jud. Caraș-Severin, Romania 

 05.11.2015 – Smederevo, districtul Podunavski, Serbia 

 10.11.2015 – Timișoara, jud. Timiș, Romania 

 12.11.2015 – Kikinda, districtul Banatul de Nord, Serbia 

 17.11.2015 – Dr.Tr. Severin, jud. Mehedinți, Romania 

 19.11.2015 – Veliko Gradište, districtul Branicevski, Serbia 

Evenimentele se adresează potențialilor aplicanți ai Programului, și anume: autorități publice locale și regionale 
(Consilii județene, Consilii Locale/Municipalități etc.); autorități publice naționale / regionale care funcționează 
în zona eligibilă; alte organisme publice guvernate de dreptul public, înregistrate și care funcționează în zona 
eligibilă (prefecturi, instituții de sănătate, educaționale); birouri / filiale ale autorităților publice naționale / 
regionale care activează în domeniile de intervenție ale Programului, înregistrate și care funcționează în zona 
eligibilă; organisme non-profit, asociații neguvernamentale, fundații, organizații religioase stabilite conform 
legislației naționale în vigoare; camere de comerț; muzee, instituții culturale, sportive și turistice etc.  

Aria eligibilă a programului 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 ianuarie 2016, iar pentru proiectele strategice este 15 martie 
2016. Ghidurile aplicantului pot fi consultate pe site-ul programului www.romania-serbia.net, alături de 
calendarul evenimentelor INFO DAYS. 
Dacă doriți să participați la oricare dintre aceste evenimente, vă rugăm să contactați echipa BRCT Timișoara 
la adresa: daniel.stanoievici@brct-timisoara.ro; tel. +40356-426-360; fax: +40356-426-361. Pentru mai multe 
informații legate de noul Program, vă rugăm să accesați www.romania-serbia.net.  
 

Anca LOLESCU,  

Director executiv - BRCT Timişoara 

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