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Прес-реліз

Чернівці
07.04.2014
ЧОГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» у квітні 2014 року розпочинає
інформаційну кампанію «Будьмо відповідальними на дорозі!». Метою кампанії є зростання
поінформованості та обізнаності дітей, школярів, пішоходів та водіїв про безпеку дорожнього руху та
формування відповідального ставлення всіх учасників дорожнього руху до поведінки на дорогах.
Цільовою групою заходів є діти, школярі та водії.
Інформаційна кампанія буде проходити в 4 етапи та триватиме до травня 2015 року. За цей
період планується проведення таких заходів: вуличні акції для дітей дошкільного віку на перевірку
знання ними правил дорожнього руху; проведення тематичних шкільних занять спільно з
працівниками ДАІ; проведення квесту для школярів на тему вуличних знаків та правил дорожнього
руху; опитування водіїв щодо безпеки дорожнього руху, добровільна перевірка водії на знання
правил дорожнього руху та інші. Інформація про час та місце проведення заходів буде публікуватись
на сайті організації www.bard.cv.ua.
Партнерами заходів є Чернівецька міська рада та Управління ДАІ УМВС України в
Чернівецькій області. Інформаційна кампанія здійснюється в рамках реалізації проекту
“Інформаційна система безпеки дорожнього руху” (MIS ETC 1719), який впроваджується за
підтримки Спільної Операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–2013».
Триватиме проект до 23 червня 2015 року. Партнерами проекту в Чернівцях є Чернівецька міська
рада та Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку».
Зарубіжними партнерами проекту виступають Міська рада м. Унгени (Республіка Молдова,
бенефіціари проекту) та Муніципалітет м. Дорогой (Румунія). Бюджет українських партнерів проекту
складає 76 004,58 євро, з яких 68 419,86 євро будуть профінансовані за рахунок коштів Євросоюзу,
що становить 825 721,36 грн. та 743 320,20 грн. відповідно.
За додатковою інформацією звертатись до менеджера з комунікацій Тетяни Лебухорської за
тел. +380 (372) 55-26-04 або по е-mail: tetiana.lebukhorska@bard.cv.ua.
Може бути опубліковано після оприлюднення.
Спільні кордони. Спільні рішення.
Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується
Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується
країнами, які беруть участь у Програмі.
www.ro-ua-md.net

Проект
впроваджується
партнером
ЧОГО «Буковинська агенція
регіонального розвитку»
Адреса: Україна, м. Чернівці,
вул. Червоноармійська, б. 4,
оф. 20
Тел.: +38099 248 24 24
Факс: +380372 55 26 04

Цей
проект
фінансується
Європейським Союзом
СОУ «Міністерство регіонального
розвитку та державного управління»
Адреса: Румунія, м. Бухарест, вул.
Аполодор, 17
Тел: +4 0372 111332
Факс: +4 0372 111456

Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.
«Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили
поступово
об’єднати свої знання, ресурси та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували
зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття,
терпимість та свободу особистості.
Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами
та народами за його межами”.

