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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
Va informam ca la 24 martie a.c., Secretariatul comun al programului european 
« INTERREG Europe » va organiza un webinar de prezentare a proiectului de 
program pentru perioada 2021-2027, dar şi consultarea destinatā pārților interesate, 
deschisā pânā la 16 aprilie a.c. 
Context : 
La 25 februarie 2021, Comitetul de programare al programului a aprobat versiunea 
preliminară a viitorului Program de cooperare INTERREG Europe. Aceasta este rezultatul 
a peste 16 luni de discuții și consultări între cele 29 de state partenere implicate în program 
(27 de state membre ale UE, plus Norvegia și Elveţia). Acum, când este disponibil un 
proiect complet, autoritățile programului au lansat o consultare publică pentru ca toate 
entitāțile interesate sā-şi poatā exprima opiniile și sā poatā contribui la proiectarea finală a 
viitorului program. 
Prezentul webinar face parte din acest proces de consultare. 
Agenda sesiunii de informare din 24 martie (ora Parisului, Secretariatul comun este situat 
în Franța): 

 10:00 Introducere: Miia Itanen, responsabil în cadrul Secretariatului comun, 
moderator al evenimentului 

 10:05 Interreg Europa în cadrul politicii de coeziune: Giannantonio Ballette, Comisia 
Europeană 

 10:20 Interreg Europa 2021-2027 - caracteristici principale: Amparo Montan, Pascal 
Chazaud, experți în programare 

 10:40 Întrebări și schimb de idei cu participanții: Amparo Montan, Pascal Chazaud, 
experți în programare; Nicolas Singer, reprezentant al Secretariatului comun 

 11:15 Viitoarele etape de programare: Erwin Siweris, Secretariatul comun 

 11:30 Sfârșitul seminarului 
  
Inscriere la webinar - Zoom 
întrebāri pentru alte detalii pot fi adresate la adresa de e-
mail : communication@interregeurope.eu 
  
Informații adiționale: 
Proiectul de program pentru INTERREG Europa 
Pagina oficialā a programului: Home | Interreg Europe 
Propunerea de Regulament a Comisiei europene din mai 2018; negocierile celor 2 co-
legislatori europeni au fost finalizate în decembrie 2020, programul fiind apoi adoptat. 
Resursele totale pentru INTERREG EUROPE se vor ridica la 8,05 miliarde EUR, distribuite 
după cum urmează: (i) 5.812 miliarde EUR pentru cooperare transfrontalieră maritimă și 
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terestră, (ii) 1,466 miliarde EUR pentru transnațional cooperare, (iii) 490 milioane EUR 
pentru cooperare interregională și (iv) 281,21 milioane EUR pentru cooperare în regiunile 
ultraperiferice. Comparativ cu propunerea inițială a CE, textul de compromis final a crescut 
resursele alocate cooperării transfrontaliere, cooperării în regiunile ultraperiferice și 
cooperării interregionale și a mārit rata maximă de cofinanțare pentru programele 
INTERREG la 80% (85% în cazul cooperārii regiunilor de peste māri). De asemenea, a 
crescut suma care ar putea fi alocată în cadrul fondurilor pentru proiectele mici ale 
programelor INTERREG de de la 15% la 20% și suma de prefinanțare de la 1% la 3%, în 
fiecare an începând cu 2023. 
  
Principalele noutăți în temeiul Regulamentului aprobat includ: 

 o trecere de la trei la cinci componente de cooperare: (i) concentrarea componentei de cooperare 
transfrontalieră la frontierele terestre; (ii) integrarea cooperării transfrontaliere la frontierele 
maritime într-o componentă extinsă de „cooperare transnațională și cooperare maritimă”; (iii) 
limitarea componentei de cooperare interregională la două programe, în loc de patru; (iv) crearea a 
două noi componente, una dedicată cooperării regiunilor ultraperiferice și una privind „Investițiile 
interregionale în inovare”, un nou instrument pentru a ajuta actorii implicați în strategiile inteligente 
de specializare să se grupeze; (v) încorporarea cooperării în afara UE; 

 definirea a două obiective suplimentare specifice INTERREG, unul pentru a sprijini consolidarea 
capacității instituționale și consolidarea cooperării juridice și administrative („O mai bună 
guvernanță a Interreg”), celălalt pentru a aborda probleme specifice de cooperare externă, cum ar fi 
siguranța, securitatea, gestionarea trecerilor de frontieră și migrația („O Europă mai sigură și mai 
sigură”); 

 introducerea de prevederi specifice pentru fondurile destinate proiectelor mici; 
 introducerea unui set comun de indicatori de rezultat pentru programele INTERREG 

 
 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 


