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Ziua Cooperării Europene 

La granițe, ne dezvoltăm împreună 

   

Pentru prima dată, 72 de programe de Cooperare Teritorială Europeană şi de 

Vecinătate au organizat o campanie comună, Ziua Cooperării Europene, pe 21 

septembrie 2012 şi în săptămâna premergătoare. Sub deviza ”La granițe, ne dezvoltăm 

împreună” (Sharing borders, growing closer), mai mult de 200.000 de oameni au 

participat la 281 de evenimente locale care s-au desfășurat în 36 de țări. Campania a fost 

coordonată de Programul INTERACT cu sprijinul Comisiei Europene (DG Politica Regională și 

Afaceri Urbane), Parlamentul European şi Comitetul Regiunilor. 

 

Scopul campaniei a fost de a comunica publicului larg realizările cooperării teritoriale 

europene. Evenimentele locale au arătat modul în care proiectele transfrontaliere, 

transnaționale şi interregionale reduc obstacolele şi diferențele, şi în acelați timp conduc la 

creşterea eficienței comunicării culturale între regiunile europene. Toate aceste inițiative 

finanțate de Uniunea Europeană au contribuit la îmbunătățirea vieții oamenilor de-a lungul 

multor frontiere din Europa şi mai departe. 

 

Campania a debutat cu un eveniment de informare în Parlamentul European. Alte 

puncte principale ale campaniei 2012 au inclus: un maraton de înot între Grecia şi Albania; 

un concert clasic într-o peşteră transfrontalieră între Ungaria şi Slovacia; un tur cu 

autobuzul al proiectelor pentru jurnaliştii din Letonia; un târg de proiect care a inclus un 

teatru de păpuşi în Valencia; un meci de fotbal transfrontalier între Finlanda şi Rusia; o 

expoziție de proiecte în Viena la care a participat comisarul pentru politica regională, 

Johannes Hahn; artă graffiti între Franța şi Spania şi o cursă între un cal lituanian, un 

tractor din Belarus, o maşină poloneză ”Maluch”, o ambulanță letonă şi o maşină rusească 

”Volga”.  

 

Campania a fost însoţită de o strategie vastă de media, cu un videoclip disponibil în 

opt limbi care a fost prezentat la diferite posturi naționale de televiziune şi privit în mediul 

on-line de mai mult de 10.000 de ori. În plus, am atras mii de oameni în campanie pe care 

i-am invitat să participe la evenimente locale prin intermediul instrumentelor Facebook şi 

Twitter. 
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“Sunt foarte fericită de faptul că realizările 

cooperării dintre regiunile europene au fost onorate 

prin intermediul campaniei Zilei Cooperării Europene” 

                              Membru al Parlamentului European: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

 

 

Ediția 2013 

 

În urma succesului imens de anul trecut, INTERACT a decis repetarea campaniei.  Ziua 

Cooperării Europene va fi sărbătorită din nou în data de 21 Septembrie 2013 şi în 

săptămâna din preajma evenimentului. Toate programele de cooperare teritorială 

europeană şi partenerii interesați sunt invitați să susțină campania astfel:  

 Să organizeze un eveniment local care să celebreze realizările şi rezultatele 

cooperării în Europa  

 Să devină partener într-unul din evenimentele locale organizate de programele 

din zona respectivă  

 Să disemineze informații legate de evenimente prin intermediul platformelor on-

line de socializare, paginilor web sau a altor mijloace de comunicare  

 Să se implice în campanie prin intermediul aplicației mobile dedicate Zilei 

Cooperării Europene care va fi lansată în curând  

 Să participe la unul dintre evenimentele locale din zona lor. Informații legate de 

evenimente vor fi disponibile începând cu luna iunie pe site-ul campaniei 

www.ecday.eu    

 

facebook.com/cooperationday | twitter.com/cooperationday | youtube.com/cooperationday 

 


