Pentru mai multe informații:

www.eaptc.eu

Beneficiar :
Nume: Primăria Municipiului Ungheni
Adresa: Str. Națională 7, MD-3600, Municipiul Ungheni,
Republica Moldova
Tel: + (373 236) 2 25 77
E-mail: primar.ungheni@gmail.com
Site web: www.ungheni.md
Co-beneficiar 1:
Nume: Consiliul Orășenesc Novoselytsya
Adresa: Str. Chkalov 3, Novoselytsya, Regiunea Cernăuți,
Ucraina, 60300
Tel: +38 03733 50461
E-mail: novmeria@gmail.com
Site web: http://novoselica.cv.ua/
Co-beneficiar 2:
Nume: Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare
Durabilă
Adresa: Str. Națională 7, biroul 502, Municipiul Ungheni,
Republica Moldova
Tel: +373 236 2 36 68
E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com
Site web: www.crdd.md

”Uniunea Europeană este constituită din 27 state

Programul Uniunii Europene de Cooperare Teritorială din cadrul
Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră
Moldova-Ucraina

for “Partner Country”

membre care au decis să-şi unească treptat
cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul
a 50 de ani de extindere teritorială au construit
împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, păstrând totodată
diveristatea culturală şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de
împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din
afara graniţelor sale. ”
Comisia Europeană este
organul executiv al UE.

“Mod de viață sănătos
prin intermediul unei
infrastructuri
transfrontaliere
îmbunătățite”

Co-beneficiar 3:
Nume: Întreprinderea Municipală Clubul Raional de Cultură
Fizică și Sănătate "Kolos" din Novoselytsya, Regiunea
Cernăuți, Ucraina, 60300
Tel: +38 03733 50829
E-mail: kolos.novoselitsya@mail.ru
Acest proiect este implementat de Primăria
Municipiului Ungheni.
Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă, în
mod necesar, opiniile Comisiei Europene
Acest proiect este co-finanțat
de Uniunea Europeană
Proiect implementat de
Primăria Municipiului Ungheni

“Mod de viață sănătos prin intermediul unei
infrastructuri transfrontaliere îmbunătățite”

Concept
Scopul general al proiectului este de a satisface

Activități:

Obiectiv general:


nevoile de sport identificate la nivel local în Moldova și

Dezvoltarea

infrastructurii

Ucraina pentru a crea o infrastructură care va dezvolta

standardelor

europene privind accesibilitatea

sportul în rândul populației și va satisface cerințele de

populației la terenuri sportive pentru practicarea

practicare a activităților sportive. Problema principală

sportului

posibilități

de

conform

desfășurare

Amenajarea terenurilor de joacă multifuncționale în



municipiul Ungheni (Moldova) și orașul Novoselystya
(Ucraina) care corespund standardelor naționale și

a

UE, acces la facilități sportive cu rol multifuncțional

campionatelor naționale/internaționale.

pentru a fi soluționată este dezvoltarea spațiilor
adecvate pentru practicarea sportului care întrunesc

și

sportive

așa ca: evenimente sportive, de recreere și culturale;

Obiective specifice:

standardele internaționale.



Îmbunătățirea



cooperării

între

Organizarea unei campanii de promovare a sportului

Primăriile

în

municipiul

Ungheni

(Moldova)

și

orașul

Toate obiectivele proiectului vor contribui la

municipului Ungheni și orașului Novoselytsya și

Novoselystya (Ucraina) care va include activități de

dezvoltarea conceptului precum că sportul poate fi

activitățile altor instituții guvernamentale precum

informare pentru elevi și cetățeni privind practicarea

practicat la scară largă prin campanii ample de

și cu actorii neguvernamentali în promovarea

promovare în municipiul Ungheni (Republica Moldova)

sportului și modului sănătos de viață;

activităților sportive și modului sănătos de viață.

și orașul Novoselytsya (Ucraina) prin consolidarea



cooperării între asociații și cluburi sportive la nivel

prin

transfrontalier.

promovarea

și

încurajarea



Culturii Fizice și Sportului a Republicii Moldova în
cooperare strânsă cu autoritățile și instituțiile relevante

Încurajarea practicării continue a activităților



Elevi din 4 școli;



Antrenori din 5 școli sportive;



Elevi din 5 școli sportive;



6 Asociații Sportive;



Sportivi din 6 echipe sportive;



Federația Națională de Fotbal din Moldova;

Asigurarea vizibilității și transparenței activităților pe
durata implementării proiectului;



Asigurarea durabilității proiectului bazată pe crearea
condițiilor pentru o bună funcționare a stadioanelor

oameni din municipiul Ungheni și Novoselytsya.

după perioada de implementare a proiectului.

Rezultate:


Rezultate:

Antrenarea echipelor sportive conform standardelor



naționale/ europene;


Sportivi tineri bine



Federațiile raionale / naționale de sport asigurați cu
sportivi tineri pentru sportul profesionist;

Imbunătățirea
intermediul

antrenați care participă la

campionate regionale/transfrontaliere/internaționale;


Număr crescut de copii și tineri care participă la
competiții sportive la nivel național/internațional;

Asigurarea unui mod sănătos de viață a populației
prin practicarea activă a activităților sportive;



și

fizice și sportive pentru un număr mare de

și replicarea acestuia în Ucraina.

Grupuri Țintă:

regionale

echipele regionale, naționale și transfrontaliere:


campionatelor transfrontaliere.

pentru Toți" stipulat în Strategia pentru Dezvoltarea

campionatelor

transfrontaliere destinate sporirii cooperării între

cooperării

transfrontaliere între echipele sportive în cadrul

Proiectul urmărește implementarea conceptului "Sport

Desfășurarea



Consolidarea sporturilor, interesului și motivației

atractivității
infrastructurii

orașelor
de

sport

prin
bine

amenajate;


Imbunătățirea vieții cetățenilor prin amenajarea a
4 terenuri sportive de recreere.

