
 

  

  

          

COMUNICAT DE PRESĂ 
Budapesta, 11.09.13 

Se lansează Ziua Cooperării Europene 
2013 cu evenimente şi instrumente inovative 

Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina se 
alătură din nou campaniei Zilei Cooperării Europene cu evenimente locale şi excursii cu 
bicicleta în toată zona Programului 

Structurile de management împreună cu beneficiarii şi partenerii Programului de cooperare 
transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina se alătură din nou în acest an celor peste 80 de 
programe  de cooperare teritorială europeană din întreaga Europă pentru a sărbători Ziua Cooperării 
Europene, campanie ce-şi propune să comunice publicului larg rezultatele cooperârii transfrontaliere la 
nivel european.  
 
Între 13 şi 20 septembrie 2013 o serie de activităţi şi evenimente locale ale Zilei Cooperării Europene 
vor fi organizate de către beneficiari şi parteneri cu participarea structurilor de management şi 
autorităţilor naţionale în toate cele 8 judeţe ale Programului de cooperare transfrontalieră ENPI 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 
 
În jur de 40 de proiecte de cooperare transfrontalieră din domenii precum dezvoltarea economică şi 
socială, protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport la trecerea frontierei; precum şi proiecte de cooperare instituţională şi people-to-people, 
finanţate de UE în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina, vor lua parte la peste 20 de evenimente comune al campaniei Zilei Cooperării Europene. 
 
Printre principalele evenimente locale ale campaniei vor fi vizite la Catedrala Sf. Elisabeta din Košice, 
la staţiunea de schi în Lysá şi centru turistic multifuncţional în Drienica în regiunea Prešov din Slovacia, 
recent reconstruite în cadrul Programului; ziua de informare cu privire la pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă la Direcţia din Ujgorod a resurselor de apă din bazinul râului Tisa şi eveniment de networking a 
proiectelor în Consiliul Local Ujgorod, vizita la Castelul Palanok în Mukacevo în sud-vestul Ucrainei, 
zilele uşilor deschise pentru promovarea cooperării transfrontaliere la Biblioteca Judeţeană din Baia 
Mare şi Muzeul Judeţean Satu Mare, în nord-vestul României, activităţi pentru copii, la Liceul Arany 
János, activitate la Televiziunea Kölcsey şi evenimente în aer liber în Piaţa Kossuth din Nyíregyháza în 
estul Ungaria. 
 
Activităţile şi evenimentele locale din cadrul campaniei Zilei Cooperării Europene vor fi legate între ele 
prin excursii cu bicicleta în Prešov şi Košice din Slovacia, Ujgorod şi Solotvino din Ucraina, Baia Mare şi 
Satu Mare din România, precum şi în Csengersima din Ungaria. 
 
Scopul acestei campanii este de a comunica publicului larg rezultatele cooperării europene între 
regiunile de graniţă. Evenimentele locale organizate în toată Europa vor prezenta modul în care 
proiectele de cooperare transfrontalieră reduc obstacolele şi diferenţele, şi în acelaşi timp 
îmbunătăţesc înţelegerea culturală şi eficienţa între regiunile europene. Toate aceste iniţiative 
finanţate de Uniunea Europeană au contribuit la imbunatatirea vietii oamenilor de-a lungul a mai multe 
graniţe din Europa şi în afara ei. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi: www.ecday.eu sau http://www.huskroua-
cbc.net/. 
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