
Спільні кордони. Спільні рішення.

Цей проект фінансується
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Прес реліз

Загальна ціль проекту полягає у зміцненні транскордонного співробітництва в 
Чорноморському регіоні шляхом стимулювання обміну досвідом та належною практикою з метою 
збільшення та розвитку компетентності в сфері аквакультури. Цей проект ґрунтується на 
експертному досвіді розширення обміну передовим досвідом в чотирьох районах Чорного моря - 
Румунії, Греції, Туреччини та України – який спрямований на поліпшення своїх компетенцій, 
особливо в плані підтримки бізнесу в аквакультурному секторі, особливо МСП.

Для отримання додаткової інформації, контактна особа: Ігор Бабаян – Координатор проекту, 
тел.:  +380674881487, E-mail: asdei.euroregion@gmail.com

Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон «Нижній Дунай» (м. 
Ізмаїл, Україна) у партнерстві з Національним інститутом розвитку та досліджень дельти Дунаю 
(м. Тульча, Румунія), Федерацією рибальських угідь (м. Бреїла, Румунія), Асоціацією 
транскордонного співробітництва «Єврорегіон «Нижній  Дунай» (м. Галац, Румунія), Регіоном 
Східної Македонії та Фракії (м. Комотіні, Греція), Факультетом морських наук Караденізського 
Технічного університету (м. Трабзон, Туреччина) оголошує про запуск проекту «Поліпшення 
існуючих компетенцій та розвиток нових у секторі торгівлі аквакультурою та рибними 
продуктами» DACIAT BSB-461, що фінансується Європейським Союзом через Спільну Операційну 
Програму Басейн Чорного моря 2014-2020.

В рамках проекту Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон 
«Нижній Дунай» являється партнером, маючи відповідальність здійснення заходів, що 
впроваджуються протягом періоду реалізації проекту, а саме 21.11.2018-20.11.2020.

Спільна операційна програма Басейн Чорного моря 2014-2020 фінансується Європейським 
Союзом через Інструмент Європейського Співтовариства та за участю Вірменії, Болгарії, Грузії, 
Греції, Молдови, Румунії, Туреччини та України.

Цей документ був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Бюджет Проекту складає 682 883,57 євро (20 668 434 грн.)

Стартова конференція з відкриття проекту відбулася в м. Трабзон (Туреччина), 20 березня 
2019 року о 10 годині, у приміщенні Караденізського Технічного університету. У цьому заході 
взяли участь науковці, представники ділового та політичного середовища.

Конкретні цілі проекту: збільшення знань в аквакультурному секторі регіону співпраці 
Чорного моря, підвищення компетенції підприємств аквакультури шляхом обміну досвідом, 
передачі передової практики і дій з нарощування потенціалу, збільшення використання ІКТ-
технологій у районі співпраці Чорного моря шляхом створення віртуального центру компетенцій 
аквакультури (ВЦКА).

Для миттєвого розповсюдження
 29 березня 2019

ПОЛІПШЕННЯ ІСНУЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА РОЗВИТОК НОВИХ У СЕКТОРІ ТОРГІВЛІ
АКВАКУЛЬТУРОЮ ТА РИБНИМИ ПРОДУКТАМИ
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