
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article telling the project`s story 
Комуна Лункавіца у партнерстві з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом; Вищим медичним училищем 
«Св. Лука» Тульча; Молодіжною громадською організацією «Нове Покоління Європи» реалізовують проект 

«CBC-PracticeFirms – Інноваційна методика професійної 
підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому 
рівні Румунія-Україна», код проекту EMS ENI – 2SOFT/1.1/2, що 
фінансується Європейським Союзом через Спільну Операційну  
Програму Румунія-Україна 2014-2020. 

Загальна вартість проєкту складає 330 000 євро, з яких внесок 
Європейського Союзу складає 297 000 євро. 

9 грудня 2019 року було підписано Грантовий контракт між  
Міністерством державних робіт, розвитку та управління та 
Комуною Лункавіца в якості Головного Бенефіціара. 

Головною метою проєкту є поліпшення доступності та 
можливості працевлаштування на ринку праці для 360 студентів та учнів середніх шкіл з Румунії та України, шляхом  
розвитку знань та вмінь, необхідних для сучасного ринку праці, а таож інституційній співпраці в галузі освіти без 
кордонів. 

Основними заходами в рамках проєкту були наступні: 
створення онлайн платформи e-CPO (для консультування та 
професійної орієнтації) (https://www.e-cpo.com), платформи 
Fe-Ro-Ua зі створення віртуальних підприємств 
(https://cbc-feroua.com), виготовлення та розповсюдження 
рекламних матеріалів, організація стартової та заключної 
конференцій, проведення 10 інформаційних семінарів та 20  
семінарів з «Впровадження інноваційного методу навчання – 
віртуальні підприємства, а також просування важливості освіти і 
здорового способу життя», проведення тренінгів, обмінів 
досвідом, а також ярмарок з віртуального підприємництва для 

старшокласників та студентів в Одеській області та Повіті Тульча, тощо. 

Протягом реалізації проєкту активно реалізовувались заходи із залученням зацікавлених сторін. Даний проект дав  
можливість налагодження плідної та тісної співпраці не тільки на рівні партнерства проекту, а також на 
інституційному рівні між закладами освіти Одеської області та Повіту Тульча. 

 

Luncavita Village in partnership with Izmail State University of Humanities, “Sf. Luca” Postliceal Sanitary School Tulcea and  
Youth Public Organization “New European Generation”, implements the project “CBC-PracticeFirms – Innovative methods 
of professional training and educational collaboration at bilateral level RO-UA” EMS ENI code – 2SOFT/1.1/2, founded by 
the European Union through Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 is financed by the European Union through 

the European Neighborhood Instrument and co-financed by the participating countries in the Programme. 



The total budget of the project is 330 000 EUR, of which the European Union contribution 297 000 EUR. 

On December 9, 2019 the Grant contract of the project was signed 
between the Ministry of Public Works, Development and 
Administration of Romania and Luncavita Village as the Lead 
Beneficiary. 

The project’s overall objective is to improve accessibility and 
employability in the labor market of 360 students and high school 
students from Romania and Ukraine, by developing the knowledge 
and skills necessary for a modern labor market, flexible and 
dynamic through inter-institutional collaboration in education across 
borders. 

The main activities of the project were the following: the creation of 
online platform e-CPO (for counselling and professional orientation) (https://www.e-cpo.com), Fe-Ro-Ua platform – for 
creation of virtual enterprises (https://cbc-feroua.com), production and distribution of promotional materials, organization of  
launching and final conferences, organization of 10 information 
seminars and 20 seminars on the “implementation of the innovative  
learning method – the practice firm and Promotion education and 
health campaign”, conduction of training courses, experience 
exchanges, as well as Practice Firms Fairs, etc for students and 
high school students in Odesa region and Tulcea County, etc. 

During the project implementation, activities with the involvement of 
stakeholders were actively implemented. This project provided an 
opportunity to establish fruitful and close cooperation not only at the 
level of project partnership, but also at the institutional level 
between educational institutions of Odesa region and Tulcea 
County. 

This publication/material has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are 
the sole responsibility of Izmail State University of Humanities and can in no way be taken to reflect the views of the  
European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 management structures. 

 

 
 
 
 

 
 

A project implemented by 

Izmail State University of 

Humanities 

Address: 68600, Ukraine, 

Izmail, Repina str., no. 12 

idgu@ukr.net 

http://idgu.edu.ua/ 

This project is funded by 

the European Union 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually 

link together their knowhow, resources and destinies. Together, during a period of 

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 

development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 

countries and peoples beyond its borders”. 
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