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33 de noi proiecte transfrontaliere propuse spre finanțare în zona de graniță 

dintre România și Republica Serbia 
 

 

33 de noi proiecte transfrontaliere româno-sârbe sunt propuse pentru finanțare 

în cadrul celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte al Programului 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, ca urmare a 

deciziei luate la Timișoara de către membrii Comitetului Comun de Monitorizare 

în cadrul unei ședințe ce a avut loc în data de 31 ianuarie 2019. 

Din cele 176 de proiecte depuse de către instituții publice și ONG-uri din 

România și Serbia, au fost selectate spre finanțare 33 de proiecte, ca urmare a 

unui amplu proces evaluare. Proiectele se adresează tuturor celor patru axe 

finanțate în cadrul Programului, având o alocare financiară totală de aproape 20 

de milioane de euro, reprezentând  85%  contribuția Uniunii Europene și 15% 

rata de cofinanțare națională. În cazul partenerilor din România, 13% din rata de 

cofinanțare națională este asigurată de Guvernul României, iar 2% din valoarea 

proiectului reprezintă fondurile partenerilor români implicați în proiect. 

În perioada următoare consultanții din cadrul Biroului Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Timișoara vor fi implicați în procesul de contractare 

a proiectelor propuse spre finanțare.  

Reamintim că bugetul total al Programului INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Serbia pentru perioada 2014-2020 este de 88.124.999 

de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă din 

fondurile Uniunii Europene. Ca urmare a primului apel pentru propuneri de 

proiecte și a apelului de proiecte strategice au fost finanțate 34 de proiecte 

transfrontaliere româno-sârbe, având o valoare totală de 46,8 milioane euro. 

Toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră finanțată de Uniunea 

Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România-Serbia pot obține informații accesând www.romania-serbia.net sau 

www.brct-timisoara.ro  
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