C.
CATEGORII DE PROIECTE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
Euroregiunea Dunărea de Jos a fost constituită în data de 14 august 1998, urmare
a demersului autorităŃilor locale şi regionale din România, Republica Moldova şi
Ucraina şi datorită evoluŃiei pozitive a relaŃiilor dintre cele trei state. În prezent,
Euroregiunea „Dunărea de Jos” cuprinde următoarele entităŃi teritoriale: judeŃele
Tulcea, GalaŃi, Brăila (România), regiunea (oblast) Odessa (Ucraina), şi raioanele
Cahul şi Cantemir (Republica Moldova).
Euroregiunea Dunărea de Jos constituie un teritoriu privilegiat de implementare a
unor proiecte de cooperare în cadrul Programului Operational Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013 finanŃat prin Instrumentul
European de Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) 2007-2013, adoptat prin Decizia
Comisiei Europene nr. 3806 din 29.07.2008.
Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are
un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei şapte ani de programare, din care
contribuŃia UE prin Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) este
de aproximativ 126 mil. Euro.
Programul îşi propune ca in contextul unor granite sigure, să stimuleze potenŃialul
de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor intre parteneri de
pe ambele părŃi ale graniŃei, în scopul îmbunătăŃirii situaŃiei economico-sociale şi a
mediului înconjurator.
Partenerii eligibili în cadrul acestui Program pot fi autoritãŃi publice regionale si
locale, organizatii non-guvernamentale, asociaŃiile, universitãŃile, institutele de
cercetare, organizaŃiile educaŃionale/de instruire etc.
PriorităŃile şi măsurile programului sunt următoarele:
Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră:
• ÎmbunătăŃirea productivităŃii şi competitivităŃii în zonele urbane şi rurale;
• IniŃiative de cooperare în domeniul transportului, infrastructurii de frontieră şi a
reŃelelor energetice;
Tipuri de proiecte eligibile cu relevanŃă pentru oraşul Sulina, în particular pentru
organizaŃiile cu potenŃial de lider de proiect având sediul în Sulina:
- Identificarea şi dezvoltarea unor reŃele de clustere în aria programului între IMMuri compatibile şi competitive, elaborarea de strategii, schimburi de experienŃă şi
expertiză, creşterea vizibilităŃii acestora
- Crearea şi dezvoltarea structurilor transfrontaliere de consultanŃă în afaceri
destinată IMM şi antreprenorilor pentru creşterea competitivităŃii acestora
- ÎmbunătăŃirea capacităŃii antreprenorilor de a elabora şi implementa strategii de
dezvoltare şi de a încheia parteneriate transfrontaliere
- Dezvoltarea în comun de repere şi instrumente pentru determinarea eficienŃei
serviciilor existente pentru asistenŃa şi sprijinul IMM-urilor
- Organizarea de Centre de promovare a turismului transfrontalier
- Marketingul comun al produselor turistice
- Promovarea şi dezvoltarea eco-turismului prin punerea în valoare a patrimoniului
natural/cultural/construit
- Târguri transfrontaliere pentru micii meşteşugari în vederea promovării produselor
tradiŃionale

- Promovarea turismului de afaceri: pachete integrate de servicii
- Promovarea zonelor de agrement din aria programului
- Dezvoltarea durabilă prin capitalizarea resurselor turistice
- Proiecte-pilot de reconversie profesională a şomerilor prin acŃiuni comune
între instituŃii/autorităŃi omologe la nivelul ariei de program
- Centre de consiliere şi orientare profesională şi de mediere pe piaŃa muncii cu
acoperire transfrontalieră
- Centre transfrontaliere de excelenŃă pentru tinerii capabili de performanŃă
- Strategii comune privind transportul public de călători în zonele de frontieră
- Dezvoltarea reŃelelor comune de informare şi logistică privind cele mai bune
practici în transportul de mărfuri şi pasageri
- Constituirea, modernizarea sau extinderea reŃelei de transport între zonele de
graniŃă
- Programe comune de acŃiune pentru creşterea eficienŃei energetice, a
economiei de energie şi utilizarea energiilor neconvenŃionale ca surse alternative
- Dezvoltarea surselor de energie alternativă în zonele cu potenŃial identificat
Prioritatea 2: probleme comune de mediu şi pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă
prin:
• Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaŃii
de urgenŃă;
• Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor;
Tipuri de proiecte eligibile cu relevanŃă pentru oraşul Sulina, în particular pentru
organizaŃiile cu potenŃial de lider de proiect având sediul în Sulina:
- Strategii comune de adaptare la schimbările climatice şi de diminuare a
consecinŃelor acestora
- Sisteme transfrontaliere integrate pentru monitorizarea factorilor de mediu
Dezvoltarea reŃelelor transfrontaliere de cooperare pentru managementul
rezervaŃiilor naturale şi protecŃia biodiversităŃii
- ProtecŃia comună a elementelor de cultură şi patrimoniu în cazul unor dezastre
- AcŃiuni-pilot pentru prevenirea riscului inundaŃiilor în localităŃile de graniŃă
- Sisteme comune de protecŃie şi alarmare împotriva inundaŃiilor
- UnităŃi comune pentru intervenŃie rapidă în cazul poluărilor accidentale
- Realizarea de sisteme comune de prevenire şi limitare a consecinŃelor unor
accidente ecologice
- Elaborarea unor modele integrate privind managementul deşeurilor urbane
- Dezvoltarea în comun a unor sisteme-pilot de gestionare a deşeurilor
- Strategii comune de reciclare a deşeurilor şi campanii de conştientizare publică
- Dezvoltarea unei platforme comune pentru schimbul de experienŃă, instruire şi
transfer de bune practici în managementul şi conservarea resurselor de apă
Prioritatea 3: Promovarea activităŃilor people to people prin:
• Guvernare locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităŃi locale
• Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaŃiei
Tipuri de proiecte eligibile cu relevanŃă pentru oraşul Sulina, în particular pentru
organizaŃiile cu potenŃial de lider de proiect având sediul în Sulina:
- Schimb de experienŃă privind buna guvernare şi politicile de mediu prin cooperarea
autorităŃilor şi comunităŃilor locale cu mediul de afaceri
- Întărirea prin acŃiuni comune a capacităŃii autorităŃilor publice de a dezvolta
şi promova o imagine competitivă bazată pe cultură
- Dezvoltarea în comun a unor instrumente de planificare urbană, integrare socială,
culturală şi economică în context transfrontalier

- ReŃele permanente de comunicare şi cooperare între localităŃile şi comunităŃile din
zona de frontieră
- AcŃiuni comune cu caracter transfrontalier ale autorităŃilor şi instituŃiilor publice
pentru protejarea patrimoniului cultural
- Facilitarea accesului publicului la moştenirea culturală comună prin dezvoltarea
reŃelelor de cooperare între instituŃiile relevante (muzee, librării, arhive)
- “Cultura fără frontiere#
- Elaborarea în comun de strategii şi planuri de acŃiune pentru schimburi educaŃionale
- Şcoli tematice de vară
- Tabere şi festivaluri
- Campanii de informare şi conştientizare
- CompetiŃii sportive
- Forumuri comune de dezbatere şi schimb de idei
Componenta orizontala AsistenŃă tehnică va asigura eficienŃa şi eficacitatea în
utilizarea resurselor, în concordanŃã cu obiectivele şi priorităŃile programului

