
                        
  

 

 

 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

Al Doilea Apel Restrâns  - Nota Conceptuală                                                                                                                         

Prioritate de 

investiție 
9/a –  Investiții în infrastructura medicală 

Titlu Proiect 

Cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății pentru o prevenire eficientă și 

servicii medicale de calitate și o reabilitare și recreare eficientă în județele Békés și 

Arad 

Cod proiect ROHU-236 CN 

Parteneriat 

LP: Consiliul Județean Békés (Ungaria) 

PP2: Echipa de salvare pentru situații de urgență din Békés-Sud (Ungaria) 

PP3: Asociația de Serviciu Special de Urgență - Sud-Est Ungaria (Ungaria) 

PP4: Consiliul Județean Arad (România) 

Buget total 

FEDR 

€  262.361  pentru CN 

€ 11.435.175,80  estimat pentru AF 

Obiectiv 

Proiectul vizează implementarea unei dezvoltări transfrontaliere integrate pentru 

populația din zona de frontieră care promovează cooperarea, primul ajutor, 

salvarea vieții, tratamentul rapid, prevenirea, reabilitarea și recrearea. 

Contribuția la 

indicatori 

Nr. departamente de sănătate modernizate: 17 

Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 792.431  

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări : 

 nevoia de cooperare în domeniul sănătății în zonă (proiecte comune, 

exerciții, programe) prin schimb de experiență, transfer de cunoștințe și 

asigurarea unei comunicări transfrontaliere eficiente. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

 dezvoltarea echipamentelor unităților de gardă în județul Békés (BP) 

 plasarea dispozitivelor de salvare, pregătirea voluntarilor pentru utilizarea 

dispozitivelor, dezvoltarea unei aplicații Android ca asistent digital, 

implementarea de programe și elemente de conținut (PP2) 

 înființarea centrelor de prevenire, reabilitare și recreere în județul Békés 

(PP2, PP3) 

 asigurarea publicității, îndeplinirea sarcinilor de marketing (PP3) 

 dezvoltarea domeniului cardiovascular în Spitalul Județean Arad (PP4) 

Rezultatele proiectului:  

  creșterea nivelului de sănătate al populației din zonă, consolidarea relației 

transfrontaliere 

 promovarea efectivă și eficientă a dezvoltării asistenței medicale, salvarea 

vieții, prim ajutor, intervenția rapidă și prevenirea celor mai frecvente cauze 

ale deceselor (decese subite cardiace, boli cardiovasculare) din regiune 

 diseminarea cunoștințelor, transferul de cunoștințe privind salvarea și 

formarea atitudinii tinerilor 

 consolidarea relațiilor internaționale și îmbunătățirea nivelului de 

comunicare în domeniul sănătății 

 îmbunătățirea răspunsului la situații de urgență 

 


