Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normae

Cod proiect

ROHU-179

Titlu proiect

ABBTROHU
Pod administrativ între orașele din regiunea transfrontalieră România Ungaria

Axă prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

Prioritate de

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a

investiție

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Perioadă de
implementare
Obiectiv

15 luni (1 Decembrie 2018 – 29 Februarie 2020)
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea transparenței administrațiilor publice și a calității serviciilor publice în cazul municipalităților
mici din zona de frontieră.
Beneficiar Principal:
Orașul Aleșd (România)
Parteneri de Proiect:

Parteneriat

PP2: Comuna Șinteu (România)
PP3: Orașul Marghita (România)
PP4: Orașul Szarvas (Ungaria)
PP5: Orașul Berettyoujfalu (Ungaria)

Buget total

EUR 362,500.00, din care, FEDR, EUR 308,125.00
Proiectul ROHU-179 își propune să dezvolte mijloace prin care să faciliteze
accesul comunităților locale la instrumentele moderne de comunicare și să
încurajeze participarea la procesele de luare a deciziilor.

Sumar

Principalele activități sunt:
• organizarea a 10 schimburi transfrontaliere de experiență pentru instituțiile implicate în proiect
• achiziționarea de echipamente IT pentru orașul Alesd (11 computere, 17
tablete, 7 laptopuri, 1 server, licențe pentru server și 25 de utilizatori, 9 imprimante multifuncționale, software pentru bugetul local)
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• elaborarea unei strategii comune pentru consolidarea cooperării transfrontaliere între municipalitățile mai mici din România și Ungaria;
• achiziționarea de echipamente IT pentru comuna Șinteu (5 computere
desktop, 1 stație de lucru, 1 laptop, licențe de birou, software antivirus, 1
imprimantă multifuncțională, 1 proiector, ecran de proiecție, 2 servere, licență pt server, 1 UPS, 1 comutator) și 4000 m de fibra optica
• dezvoltarea unui sistem de mesagerie SMS, care este un sistem de transmitere a mesajelor SMS către populație care permite interacțiunea rapidă
cu populația în caz de urgență
• configurarea unui sistem de supraveghere pentru creșterea sentimentului
de securitate al populației locale;
• crearea a 10 hotspoturi în Sinteu
• achiziționarea de echipamente IT pentru orașul Marghita (4 computere, 2
imprimante, 20 tablete, cameră foto, 10 licențe de office, 10 licențe Windows, 2 UPS)
• organizarea a două întâlniri comune ale organelor de decizie locale cu participarea a 60 de reprezentanți locali din instituțiile partenere organizate in
Marghita și Szarvas
• elaborarea unui ghid privind transparența în administrația publică- Szarvas
• achiziționarea unui set de echipamente audio-tehnice pentru municipiul
Szarvas
• achiziționarea de echipamente IT (10 laptopuri) pentru 2 cursuri organizate de municipalitatea Szarvas
• dezvoltarea unui website care conține informații si în limba română și slovacă (Szarvas)
• elaborarea unui studiu privind utilizarea instrumentelor IT ca instrumente
pentru îmbunătățirea gestionării datelor în administrația publică locală
(Marghita);
• dezvoltarea unui software pentru creșterea capacității de procesare a datelor (Marghita);
• organizarea unui program de educație digitală pentru persoanele de peste
50 de ani, axate pe învățarea utilizării echipamentelor IT
• renovarea unei săli de ședințe din Primăria Berettyoujfalu;
• dezvoltarea unui site web trilingv: maghiară, română și engleză, care va
permite consultări publice (Berettyoujfalu)
• Organizarea a 2 campanii de consultare publică
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Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU–179
contribuie prin atingerea unui număr de 5 instituții care își vor crește capacitățile de servicii ale administrației publice.
Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect le va permite partenerilor
să testeze noi procese și proceduri, pentru a reduce povara administrativă
în favoarea cetățenilor, întreprinderilor și a altor organizații, în special prin
aplicarea soluțiilor IT moderne.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- o strategie comună care să servească îmbunătățirea cooperării transfrontaliere, care va reprezenta baza colaborării între localitățile mai mici
din România și Ungaria;
- achiziționarea de echipamente IT pentru partenerii de proiect pentru ași dezvolta capacitatea în planificarea și executarea bugetului local
Rezultate
principale

- un sistem funcțional de mesagerie SMS pentru Comuna Sinteu, care
permite interacțiunea rapidă cu populația în caz de situații de urgență
- un sistem funcțional de supraveghere pentru supravegherea drumurilor din comuna Sinteu;
- 1 software dezvoltat pentru creșterea capacității de procesare a datelor
în Marghita
- acces mai bun la informațiile legate de viața comunității și transparență
sporită pentru cetățenii municipiului Szarvas;
- condiții îmbunătățite pentru guvernanță participativă în noua sală de ședințe renovată din Primăria Berettyoujfalu.
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