
 

 

 

 

 

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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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ acordată de BRCT Timişoara prin „Măsura 4.2. Sprijin pentru 
activităţile de informare şi publicitate ale Programului IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Republica Serbia” 
  
Secretariatul Tehnic Comun al Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica 

Serbia anunţă semnarea contractului de finanţare aferent Axei prioritare 4 – Asistenţă Tehnică, Măsura 

4.2. - Sprijin pentru activităţile de informare şi publicitate ale Programului IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Republica Serbia încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Timişoara (BRCT Timişoara) şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate 

de Autoritate de Management (AM) a Programului.  

 

Contractul, în valoare de 43.000 de Euro, semnat între cele două părţi urmăreşte asigurarea vizibilităţii 

şi informării cu privire la Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, 

fiind menit să asigure conştientizarea publicului şi a potenţialilor beneficiari cu privire la posibilităţile 

de finanţare şi a valorii adăugate furnizate în cadrul Programului.  

 

Măsura 4.2 - Sprijin pentru activităţile de informare şi publicitate ale Programului IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Republica Serbia reliefează rolului Uniunii Europene cu privire la 

perspectivele ce derivă din Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi 

asigură o comunicare transparentă şi obiectivă cu privire la implementarea acestui Program. 

 

Obiectivele Măsurii 4.2 urmăresc crearea unui cadru de informare a tuturor actorilor interesaţi de 

conţinutul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, inclusiv 

realizarea şi distribuirea materialelor informativ-publicitare, organizarea de conferinţe, forumuri 

pentru identificarea de parteneri, caravane de informare, sesiuni de instruire pentru aplicanţi şi 

parteneri, crearea unor reţele de informare şi schimburi de experienţă, asigurarea serviciului de Help-

desk şi activităţi de promovare a celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte al Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.  

 

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia finanţează proiecte comune 

care valorifică potenţialul de dezvoltare al zonei de graniţă dintre România şi Serbia. Informaţii 

suplimentare pot fi găsite accesând: www.romania-serbia.net sau www.brct-timisoara.ro  
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