Subject: Informare - curs MOOC al Comisiei Europene despre INTERREG, 7 martie-24 aprilie 2022

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Comisia Europeană, împreună cu un consorțiu condus de Universitatea din Strasbourg,
anunță lansarea unui nou curs online de tip MOOC privind cooperarea teritorială
europeană – instrumentul Interreg.
Cursul se va desfăşura pe parcursul a 6 săptămâni, în perioada 7 martie -24 aprilie
2022.
Cursul își propune să prezinte o privire de ansamblu asupra cooperării teritoriale în Europa şi
este împărțit în patru secțiuni:
Prima secțiune tratează fundamentele și cadrul general al Interreg punând în discuţie
originile, evoluția și cadrul teoretic al cooperării teritoriale, așa cum aceasta s-a
dezvoltat în Europa după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Participanții
vor înțelege contextul istoric al originilor cooperării teritoriale în Europa;
 O a doua secțiune prezintă politicile europene existente în domeniul cooperării
teritoriale: Interreg, Politica de Vecinătate, Politica Macroregională, etc., în vederea
analizării procedurilor decizionale, implementării, spațiilor de acţiune și a
impacturilor;
 În a treia secțiune este propusă o abordare tematică. Pentru fiecare dintre cele 5
domenii de politică identificate (sănătate, amenajare teritorială, mediu, cultură,
mobilitate), scopul este de a evalua modul în care Interreg a contribuit la modelarea
implementării acestor politici. Problema guvernanţei pe mai multe niveluri este, de
asemenea, explorată;
 O a patra secțiune va evalua modul în care cooperarea teritorială este practicată în mod
concret de către actorii de pe teren, dificultățile pe care le întâmpină și metodele
utilizate pentru a rezolva aceste dificultăți și provocări. Scopul acestei secțiuni este
de a introduce elementele de bază ale managementului de proiect și de a oferi
participanților o serie de instrumente, care le vor permite să dezvolte și să
implementeze mai eficient proiecte transfrontaliere. Această secțiune finală
examinează, de asemenea, dacă Interreg oferă valoare adăugată reală în teritoriile
europene transfrontaliere în care are loc.


Cui se adresează cursul:
comunităţii academice (de exemplu, studenți și profesori);
practicienilor din domeniul cooperării teritoriale (de exemplu, programe interreg;
proiecte);
 persoanelor și organizațiilor situate în regiunile de frontieră care doresc să promoveze
dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
 oricărei persoane care este interesată de integrarea europeană și care dorește să
dobândească cunoștințe despre Interreg.



Sursa
de
informare
şi
pagina
destinată
înregistrării
la
curs:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/18-02-2022-new-massiveopen-online-course-on-interreg .

Cu stima,
Echipa UNCJR

