Data: 08.07.2010

CONSILIUL JUDE ULUI GALA I I ASOCIA IA DE COOPERARE
TRANSFRONTALIER „EUROREGIUNEA DUN REA DE JOS” AU ORGANIZAT
O ÎNTÂLNIRE ONG-URI – EUROREGIUNE!
Consiliul Jude%ului Gala%i a organizat la Farmacia inc, unde se afl/ 0i sediul Asocia%iei
de Cooperare Transfrontalier/ „Euroregiunea Dun/rea de Jos”, o întâlnire a ONG-urilor
g/l/%ene cu reprezentan%ii CJ. Nu este prima întâlnire de acest fel, Consiliul Jude%ului
organizând lunar astfel de activit/%i, îns/ elementul de noutate a fost dat de loca%ia aleas/ 0i de
implicarea în organizare a Asocia%iei „Euroregiunea Dun/rea de Jos” – structur/ nou înfiin%at/,
menit/ s/ reprezinte la nivel nonguvernamental to%i membrii Euroregiunii „Dun/rea de Jos”.
„Înc/ de la înfiin%area Asocia%iei am declarat c/ acasta nu va avea rol decorativ, ci va
trebui s/ se implice în toate domeniile vie%ii publice din regiunile membre. Asocia%ia este un
ONG, deci începutul l-a f/cut în mijlocul ONG-urilor, iar rolul s/u va fi de a cataliza ativitatea
societ/%ii civile din Gala%i 0i de a aduce laolalt/ ONG-uri din toate cele 6 regiuni membre.
Sprijinim activitatea ONG-urilor g/l/%ene direct ca 0i autoritate public/, dar prin Asocia%ia
„Euroregiunea Dun/rea de Jos” putem crea o adev/rat/ re%ea de cooperare cu cele din Ucraina 0i
R. Moldova”, a declarat Eugen Chebac, pre0edintele Consiliului Jude%ului Gala%i 0i al
Euroregiunii „Dun/rea de Jos”.
Tema propus/ pentru aceast/ întâlnire cu ONG-urile a fost „Oportunit/%i de colaborare 0i
finan%are pentru sectorul non-guvernamental” 0i a cuprins atât prezent/ri ale programelor de
finan%are european/ active cît 0i sesiuni de lucru în cadrul c/rora s-au formulat idei de proiecte
ce pot fi finan%ate în cadrul acestor programe. Pe lâng/ prezent/rile teoretice 0i sfaturile practice
referitoare la programele de finan%are, s-a formulat 0i oferta concret/ a Asocia%iei „Euroregiunea
Dun/rea de Jos” 0i a reprezentan%ilor Consiliului Jude%ului Gala%i de a sprijini ONG-urile în
identificarea de parteneri din R. Moldova 0i Ucraina pentru realizarea de proiecte în cadrul
Programului Comun România – Ucraina – R. Moldova.
O alt/ idee care s-a desprins din aceste discu%ii a vizat 0i necesitatea îmbun/t/%irii
comunic/rii între structurile nonguvernamentale din jude%ul Gala%i a0a încât fiecare s/ poat/
înv/%a din experien%a celeilalte, sprijinindu-se reciproc pentru a ajuta, astfel, la dezvoltarea
fiec/rei structuri în particular 0i a jude%ului în general.
Informa ii de background:
Asocia%ia de Cooperare Transfrontalier/ „Euroregiunea Dun/rea de Jos” a luat fiin%/ în
anul 2009 avînd ca mambrii fondatori regiunile membre ale euroregiunii „Dun/rea de Jos”
(jude%ele Gala%i, Br/ila, Tulcea din România, Raioanele Cahul 0i Cantemir din R. Moldova 0i
Regiunea Odesa din Ucraina). Pre0edin%ia Euroregiunii „Dun/rea de Jos” a 0i a Asocia%iei
amintite se afl/ la Gala%i fiind exercitat/ de Pre0editele Consiliului Jude%ului Gala%i, dl. Eugen
CHEBAC. Sediul Asocia%iei se afl/ în str. Eroilor nr. 64 (fosta Farmacie inc, la parter).
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