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Уряд Румунії 
Міністерство розвитку, публічних робіт і адміністрації 

№. 61856 / 19.05.2021 
 

Запрошення до участі в фокус-групі 
  

Шановний пане / Шановна пані, 
 

03.06.2021 року Орган управління Спільної операційної програми «Румунія - 

Україна 2014-2020» в складі Міністерства розвитку, публічних робіт і адміністрації 

організовуватиме попередні консультації, у форматі фокус-групи, з метою 

визначення потреб у фінансуванні на території майбутньої програми 

транскордонної співпраці «Румунія - Україна 2021-2027». Під час фокус-групи 

учасники зможуть висловити своє бачення стосовно потенційних напрямків 

фінансування, в рамках наступних завдань політики Європейського Союзу: 

 

 Завдання політики 2 – Більш екологічно чиста Європа із зменшеними 

викидами вуглецю у себе та у її сусідів 

 Завдання політики 3 – Більш з’єднана Європа та у її сусідів 

 Завдання політики 4 – Більш соціальна Європа та у її сусідів 

 Специфічна ціль Interreg 1 – Краще державне управління співпацею в 

Європі та у її сусідів 

 Специфічна ціль Interreg 2 – Більш безпечна Європа та у її сусідів 

 

Фокус-група буе проводитись онлайн, на платформі ZOOM, за участі 

представників галузей, які можуть отримати фінансування в рамках зазначених 

вище завдань. З метою кращої комунікації між учасниками, захід відбуватиметься 

англійською мовою, із можливістю перекладу, в разі необхідності. 

 Захід тримватиме близько 2 годин і проводитиметься за участі експертів 

TESIM, в рамках проекту технічної підтримки, впровадженого Європейською 

Комісією, з метою  розробки програм траскордонної співпраці на період 2021-2027 

років. 

 Враховуючи вищесказане, запрошуємо вас призначити предствника вашої 

установи, з метою участі в цих консультаціях. Просимо вас надати контактні дані 

(телефон, електронна пошта) призначеної особи на адресу 

claudia.gosman@mdrap.ro , до 26 травня 2021 р. Номіналізована особа отримає 

листа із посиланням на Zoom, разом із порядком денним. 
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 Для отримання додаткової інформації можете звертатися до пані Клаудії 

Гошман – радника в складі Органу управління Спільної операційної програми 

Румунія – Україна (claudia.gosman@mdrap.ro). 

З повагою,  

 

 

Юлія ГЕРЦОГ 

Голова Органу управління 

              Спільна операційна програма «Румунія - Україна 2014-2020» 
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