ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕВРОРЕГИОН ПЛЕВЕН - ОЛТ

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ПЛЕВЕН–КРАЙОВА–СЛАТИНА,
МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ДЪРЖАВИ
MIS-ETC Code: 630

ИНФОРМАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ

Мост между две държави
Услуги за граждани, фирми,
местни и регионални власти и
неправителствени организации

Name

RO-BG
Programme logo
ПЛЕВЕН
КРАЙОВА
СЛАТИНА

БЪЛГАРИЯ
РУМЪНИЯ

The complete identification name is the Cross
Border Cooperation
Romania-Bulgaria
Programme 2007-2013.

The logo of the programme is the most importan
in making up the brand associations from the
point of view of visual communication.

The short name is RO-BG Programme.

The logo of the RO-BG Programme must not be
recreated in any circumstances. Only the variant
presented in the manual will be used. The
minimum accepted dimension of the logo is of 20
mm.

Both titles are correct and may be used
alternatively, for lexical variety.
The correct use of the programme's name, either
the long version, or the short one, is compulsory
in all official documents and publicity materials,
since they play an important role in developing a
strong brand.

The slogan of the programme is "Common
borders. Common solutions." This will be used
together or separately from the logo of the
programme, according to the available space, as
it can be seen below.

The CBC acronym will no longer be used in
Проектът се изпълнява съвместно чрезorder
партньорството
Българското
Сдружение „Еврорегион Плевенto avoid confusionsна
regarding
the
programme's
identity.
Олт” и Румънската асоциация за трансфер на
технологии
и иновации (ARoTT). Той е насочен към разширяването

на взаимноизгодното сътрудничество и улесняването на икономически връзки в трансграничния регион област
Плевен, България – окръзите Долж и Олт, Румъния чрез предоставяне на разнообразни услуги и възможности
на местните фирми да представят своите производства и продукти в централните градове: Плевен, Крайова
и Слатина.
20 mm
Graniþe comune. Soluþii comune.

15 румънски и 10 български фирми ще представят първото
БЪЛГАРО-РУМЪНСКО ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Плевен 28-31 юли 2011

Cross Border
Cooperation
Programme

Нека заедно да направим търговските изложения традиция за популяризирането на български и румънски
фирми, за да насърчим пълноценното използване на сравнителните предимства на трансграничния регион Graniþe
comune. Soluþii comune.
още една възможност за икономически растеж
и благополучие
от двете страни на река Дунав.
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Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие
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