COMUNICAT DE PRESĂ
A început Săptămâna Atelierelor Tematice Româno-Sârbe
Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara
împreună cu Autoritatea de Management a

Programului Interreg-IPA de Cooperare

Transfrontalieră România-Serbia au demarat organizarea unei serii de evenimente dedicate celor
interesați în dezvoltarea unor viitoare proiecte transfrontaliere româno-sârbe, dar și pentru a
crește gradul de informare cu privire la rezultatele pozitive obținute în cadrul proiectelor prin
activități de capitalizare a rezultatelor.
Capitalizarea este un proces dinamic prin care se încearcă consolidarea rezultatelor obținute cu
scopul de a identifica bune practici și transferul rezultatelor obținute către viitoare proiecte,
precum și îmbunătățirea activităților de comunicare prin creșterea vizibilității programelor și
proiectelor de cooperare teritorială europeană.
Astăzi, la prima întâlnire on-line din cadrul „Săptămânii Atelierelor Tematice Româno-Sârbe” au
participat 52 de reprezentanți ai unor instituții și ONG-uri din zona de graniță, interesate în
dezvoltarea și pregătirea unor idei de proiecte pentru perioada 2021-2027. În cadrul
evenimentului au fost prezentate rezultatele unor proiecte din domeniul turismului, dar și
oportunitățile de finanțare pentru acest domeniu în următoarea perioadă, contribuind astfel la
sprijinul potențialilor beneficiari în dezvoltarea unor proiecte și parteneriate sustenabile în
regiune.
Având în vedere diversitatea proiectelor ce pot fi implementate în cadrul programelor de
cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia, Săptămâna Atelierelor Tematice continuă în
următoarele 3 zile cu workshop-uri dedicate unor teme de interes general precum, cultură
(20.10.2020), sănătate (21.10.2020), mediul și situațiile de urgență (22.10.2020). Toate
evenimentele încep de la ora 11.00 în România, respectiv ora 10.00 în Serbia și se desfășoară în
mediul on-line, iar participarea la ateliere se face prin înscriere prealabilă: https://bit.ly/3cKaOxk
Mai multe informații despre Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia pot fi accesate prin www.romania-serbia.net Suntem prezenți în social-media accesând
https://www.facebook.com/ipacbcrose și https://www.facebook.com/BRCT.Timisoara
Cu respect,
Anca Lolescu
Director executiv
BRCT Timișoara
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