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Programul Operațional Comun
România - Republica Moldova

Programul Operațional Comun
România - Republica Moldova
este unul dintre programele
de cooperare transfrontalieră
finanțate din Instrumentul
European de Vecinătate (IEV),
cu un buget de 81 milioane
euro pentru perioada 20142020.
Țările eligibile:
Regiunile eligibile din România
sunt: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați
Programul include 4 centre majore
sociale, economice și culturale:
București, Suceava, Bacău și Piatra
Neamț.
Mai multă informație despre
program este disponibilă pe pagina
de web: www.ro-ua-md.net

Obiectivul general al Programului
Operațional Comun România Republica Moldova este de a spori
dezvoltarea economică și de a
îmbunătăți calitatea vieții oamenilor
din zona transfrontalieră prin
investiții comune în domeniul
educației, dezvoltării economice,
cultură,
infrastructura
transfrontalieră și sănătate.

În scopul de a atinge obiectivul general, sunt propuse patru
obiective tematice:
Suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare:
Prioritatea 1.1 – Cooperarea instituțională în domeniul
educației pentru creșterea accesului la educație și calitatea
acesteia
Prioritatea 1.2 – Promovarea și sprijinirea cercetării și
inovării

Promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric
local:
Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului
cultural și istoric
Îmbunătățirea
accesibilității
regiunilor,
dezvoltarea
transportului și rețelelor de comunicare:
Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport
transfrontalier și infrastructurii TIC
Provocări comune în domeniul siguranței și securității:
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de
sănătate și accesul la sănătate
Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activitățile comune de
prevenire a dezastrelor naturale sau provocate de om,
precum și acțiuni comune în situații de urgență
Prioritatea 4.3 – Prevenirea și lupta împotriva crimei
organizate și cooperarea poliției

Atribuire directă: Doar proiectele majore de investiții sunt
selectate prin intermediul atribuirii directe
Proiecte propuse

Domeniul

Infrastructura de comunicații

Transport

Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea
transfrontalieră a crimelor între România și Republica Moldova

Afaceri interne

O zonă transfrontalieră mai sigură prin îmbunătățirea
infrastructurii de funcționare a Serviciului Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare (SMURD)

Situații de urgență

Reabilitarea facilităților hidrocentralei Stânca - Costești

Situații de urgență

Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de la frontiera
României și Republica Moldova (Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni
și Giurgiulești - Giurgiulești)

Siguranță și securitate
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Programul Operațional Comun
Bazinul Mării Negre

Programul Operațional Comun
Bazinul Mării Negre este unul
dintre programele de cooperare
transfrontalieră finanțate din
Instrumentul
European
de Vecinătate, cu un buget de
49 milioane euro pentru
perioada 2014-2020.
Țările eligibile:
Precum și unele regiuni din
următoarele țări:

Mai multă informație despre program
este disponibilă pe pagina de web:
www.blacksea-cbc.net

Obiectivul general al Programului
Operațional Comun Bazinul Mării
Negre este de a îmbunătăți
bunăstarea oamenilor din regiunea
bazinului
Mării
Negre
prin
intermediul creșterii economice
durabile și protecției mediului.

Pentru a atinge acest obiectiv general, două obiective au fost
definite la nivel de program, fiecare dintre ele sunt abordate prin
două priorități, după cum este descris mai jos:
Promovarea afacerii și antreprenoriatului
Prioritatea 1.1 – Dezvoltarea afacerii și antreprenoriatului în
domeniul turismului și culturii
Prioritatea 1.2 – Creșterea oportunităților comerciale în zona
transfrontalieră și modernizarea sectorului agricol
Promovarea protecției mediului și reducerea în comun a
deșeurilor marine
Prioritatea 2.1 – Îmbunătățirea
monitorizării comune a mediului
Prioritatea 2.2 – Promovarea
în comun a acțiunilor de
conștientizare și reducerea
deșeurilor fluviale și marine
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Programul Transnațional Dunărea

Programul Transnațional Dunărea se
încadrează în cadrul programelor de
cooperare teritorială europeană.
Cu un buget de 263 milioane euro
pentru perioada 2014-2020, are ca
scop sprijinirea dezvoltării strategiei
macro-regionale a
UE
pentru
regiunea
Dunării ,
consolidarea
integrării teritoriale și abordarea
obstacolelor comune.
Țările eligibile:

Precum și unele regiuni din
următoarele țări:

Beneficiarii
din
Republica
Moldova vor beneficia de un
buget de 5 milioane euro pentru
perioada 2014-2020.

Mai multă informație despre program
este disponibilă pe pagina de web:
www.southeast-europe.net

Acest program se concentrează pe 4 priorități:
Inovatoare și responsabilitatea socială în regiunea Dunării:
Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare și creșterea
abilităților de a sprijini dezvoltarea mediului de afaceri și
inovare socială
Mediu și responsabilitatea culturală pentru regiunea Dunării:
Promovarea patrimoniului natural și cultural durabil,
restabilirea coridoarelor ecologice, precum și gestionarea
dezastrelor și riscurilor de inundații
Conexiuni mai bune și responsabilitatea energetică pentru
regiunea Dunării:
Promovarea sistemele de transport ecologice și eficiența
energetică pentru a spori accesul
în zonele urbane și rurale
Bună guvernare în regiunea Dunării:
Îmbunătățirea capacității
instituționale a regiunilor pentru
a dezvolta și implementa proiecte
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Programul Parteneriatului Estic de Cooperare
Teritorială (EaPTC) Moldova-Ucraina

EaPTC este un program de cooperare
transfrontalieră finanțat prin Instrumentul
European de Vecinătate şi Parteneriat . Scopul
acestui instrument este de a dezvolta contacte
transfrontaliere între autoritățile locale,
comunități și organizații ai societății civile
pentru îmbunătățirea dezvoltarii economice și
sociale.
Țările eligibile:
Regiunile eligibile din Ucraina:
Odesa, Vinița, Cernăuți
Mai multă informație despre
program este disponibilă pe
pagina de web: www.eaptc.eu

Programul de Cooperare Teritorială
Republica Moldova – Ucraina are un
buget de 3,3 milioane euro și are
stabilite următoarele priorități:

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale
Prioritatea 1.1 – Promovarea legăturilor de afaceri
transfrontaliere
Prioritatea 1.2 – Diversificarea surselor de venit și
dezvoltarea oportunităților de angajare în regiunile rurale
Soluționarea provocărilor comune
Prioritatea 2.1 – Soluționarea problemelor comune de
mediu și consolidarea capacităților de răspuns în cazul
situațiilor excepționale
Cultură, educație și sport
Prioritatea 3.1 – Promovarea multi-diversității culturale
și integrarea socială a minorităților etnice în regiunile de
frontieră
Prioritatea 3.2 – Facilitarea contactelor interumane în
domeniile social, cultural,
educație și sport, cu accent
pe problemele tineretului

