În luna septembrie, cetățenii Uniunii Europene și ai țărilor vecine sărbătoresc Ziua
Cooperării Europene, un eveniment ce își propune să informeze comunitățile locale
despre activitățile de cooperare teritorială europeană desfășurate în regiunile de
graniță. Evenimentele organizate cu această ocazie începute la Tallinn, în Estonia, în
data de 01 septembrie, au continuat pe parcursul întregii luni, aducând bucuria
cooperării în toate colțurile Europei.
Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia s-a alăturat
zecilor de programe care organizează evenimente cu această ocazie și a organizat în
centrul orașului Kikinda din Serbia un concert, alături de Călin Bârcean din România
și Milan Lepedat din Serbia, la care au asistat peste 1.000 de persoane. Pe panoul
cooperării transfrontaliere, români și sârbi au transmis mesaje cu privire la
cooperarea transfrontalieră dintre cele două state, iar copii au primit baloane
colorate și au desenat împreună.
Evenimentele de sărbătorire a Zilei Cooperării Europene au fost organizate în acest
an la Bruxelles, Roma, Valencia, Budapesta sau Berlin, dar și în orașe precum Alytus
în Lituania, unde a fost organizat un Festival dedicat familiilor. În Grecia, cetățenii au
fost informați despre dezastrul ecologic provocat de utilizarea pe scară largă a
plasticului și a fost organizată o campanie de donare de sânge. La Slatina în Croația
a fost organizată o cursă de alergare sportivă, iar la Pskov în Rusia a fost organizat
un dejun de afaceri unde studenți din Estonia și Letonia au discutat despre
provocările și beneficiile unei afaceri în zonele de graniță.
Dorim să mulțumim tuturor oamenilor care au sărbătorit Ziua Cooperării Europene,
precum și Primăriei Kikinda și partenerilor instituționali. Toate evenimentele
organizate de Ziua Cooperării Europene se găsesc pe site-ul: www.ecday.eu
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