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ZIUA COOPERĂRII EUROPENE

Începând cu anul 2012, programele implicate în Cooperarea teriotorială Europeană au început o nouă activitate de
comunicare comună, pentru a promova, în rândul publicului larg, rezultatele proiectelor implementate.
Prima ediție a fost un succes și a continuat de atunci prezentând realizările cooperării teritoriale locuitorilor din
regiunile țintă, în fiecare an. În medie, Ziua Cooperării Europene este sărbătorită de peste 50 de programe, în fiecare
an fiind organizate peste 170 de evenimente locale, în 35-40 de țări.
Programul ROUAMD sărbătorește Ziua Cooperării Europene
Pentru al șaselea an consecutiv, Programul Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007-2013
sărbătorește Ziua Cooperării Europene.
În data de 13 octombrie, tinerii elevi ai Școlii de Artă "Myhaylo Ivasiuk" din Cernăuți (Ucraina) vor fi implicați într-un
atelier de creație. În același timp, peste graniță, elevii Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" din Suceava
(România) vor fi implicați într-un eveniment similar, care va fi găzduit de Muzeul Bucovinei.
Tinerii artiști vor transfera emoțiile adunate în filmul documentar "Suflete la frontieră" și broșura Programului în
culori, realizând desene și colaje. Astfel, ideile și gândurile lor privind Uniunea Europeană, cooperarea și rezultatele
proiectelor transfrontaliere se vor transforma în artă.
La final, lucrările vor fi fotografiate și postate pe site-ul Programului și pe pagina de Facebook, având șanse de a fi
incluse, împreună cu rezultatele evenimentelor organizate de alte programe de cooperare din întreaga Europă, întrun material video comun care promovează cooperarea transfrontalieră.
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În cadrul campaniilor anterioare pentru Ziua Cooperării Europene au avut loc și alte evenimente organizate de
Programul Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007-2013, care au avut ca obiectiv o mai
bună înțelegere a cooperării transfrontaliere, folosind ca instrumente de exprimare desenul, pictura și colajul. Copiii
și tinerii artiști au lucrat de fiecare dată cu pasiune, talent și creativitate:
Siret 2013

Muzeul Bucovinei 2014

Muzeul Bucovinei 2016
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