ПРЕС-РЕЛІЗ
Будапешт, 11.09.13
День Європейської співпраці 2013
починається з інноваційних дій та заходів
Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна знову приєднується до кампанії святкування Дня Європейської співпраці з
місцевими заходами та велосипедними турами по території Програми.
Органи управління разом із Бенефіціарами та Партнерами Програми прикордонного співробітництва
ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна знову приєднуються цього року до більш, ніж 80 інших
Програм Європейського територіального співробітництва з усієї Європи для святкування Дня
Європейської співпраці, що є кампанією, яка має на меті донести широкій громадськості досягнення
Європейського транскордонного співробітництва.
З 13 по 20 вересня 2013 року серія місцевих заходів до Дня Європейської співпраці буде
організовано Бенефіціарами та Партнерами за участі Органів управління та Національних органів
влади у всіх 8 регіонах Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна.
Біля 40 проектів транскордонного співробітництва у сфері економічного і соціального розвитку,
захисту навколишнього середовища та підготовки до надзвичайних ситуацій, покращення
транспортної інфраструктури для перетину кордонів, а також інституційного та маломасштабного
співробітництва «люди-людям», які фінансуються Європейським Союзом в рамках Програми
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, візьмуть участь у
більше, ніж 20 спільних заходах кампанії Дня Європейської співпраці.
Серед головних місцевих заходів кампанії будуть візити до собору Св. Єлізавети у місті Кошице,
лижного курорту в Лисі та багатоцільового туристичного центру в Дрениці у Прешівському краї
Словаччини, який було недавно реконструйовано в рамках Програми, інформаційний день з питань
підготовки до надзвичайних ситуацій в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиси в
Ужгороді, візити до замку «Паланок» у місті Мукачево у південно-західній Україні, день відкритих
дверей для промоції транскордонного співробітництва у Повітовій бібліотеці міста Бая-Маре та
Повітовому музеї міста Сату-Маре у північно-західній Румунії, заходи для дітей у середній школі
імені Яноша Арані, заходи у телекомпанії Kölcsey та захід під відкритим небом на площі Кошута у
місті Ніредьгаза у східній Угорщині.
Місцеві заходи та дійства в рамках кампанії Дня Європейської співпраці будуть поєднані один з
одним велосипедними турами у Прешові та Кошице в Словаччині, Ужгороді та Солотвино в Україні,
Бая-Маре та Сату-Маре в Румунії, а також у Ченгершімо в Угорщині.
Метою даної кампанії є донести до широкої громадськості досягнення європейського
транскордонного співробітництва. Місцеві заходи, організовані по всій Європі, мають
продемонструвати як проекти транскордонного співробітництва усувають перепони та нерівності,
але в той же час покращують культурне взаєморозуміння та ефективність між європейськими
регіонами. Всі ці ініціативи за фінансування Європейського Союзу покращують життя людей по
багатьом кордонам в Європі та за її межами.
Для додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ecday.eu або http://www.huskrouacbc.net/.
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