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INVITAŢIE
Conferinţa Internaţională „De la PHARE CBC la IPA CBC”

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Timişoara, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din România, organizează în
data de 27 mai 2010 la Reşiţa, jud. Caraş-Severin, conferinţa internaţională „De la PHARE CBC
la IPA CBC”, eveniment menit să promoveze cooperarea transfrontalieră româno-sârbă, trecută,
prezentă şi viitoare.
Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Piaţa 1 Decembrie
Nr.1, Reşiţa, începând cu ora 11, conform agendei ataşate.
Din anul 2006, Uniunea Europeană a oferit vecinilor din comunităţile româneşti şi sârbeşti de graniţă
o oportunitate de dezvoltare a relaţiilor de cooperare şi colaborare prin derularea Programului de
Vecinătate România-Serbia 2004-2006, un program finanţat din fonduri PHARE CBC pentru
beneficiarii din România şi fonduri CARDS pentru beneficiarii din Republica Serbia.
Succesul realizat prin implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră româno-sârbe
finanţate prin intermediul Programului de Vecinătate România-Serbia 2004-2006 a creat premizele
unei colaborări mutual benefice pentru comunităţile locale prin intermediul noului instrument de
finanţare – IPA - derulat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica
Serbia. Primul apel pentru propuneri de proiecte din cadrul acestui nou program de cooperare
transfrontalieră româno-sârbă a fost lansat în data de 30 aprilie 2009, cu termen limită de depunere
29 iulie 2009. În prezent, cele 166 de proiecte depuse, se află în procesul evaluării realizat de către
o Comisie Comună de Evaluare, conform prevederilor Ghidului aplicantului.
Cu această ocazie avem plăcerea de a vă invita să luaţi parte la această conferinţă şi să ne susţineţi
în demersul de promovare al cooperării transfrontaliere româno-sârbe.
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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.

