Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale
Cod proiect

ROHU-181

Titlu proiect

NSED-coop
Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice din
Nădlac-Sântana-Elek-Doboz

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

20 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Iulie 2020)
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unei cooperări

Obiectiv

comune, armonizate și reale, între instituțiile publice din Nădlac,
Sântana, Elek și Doboz, în conexiune cu obiectivul specific al
programului, și anume îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între
instituții.
Beneficiar Principal:
Orașul Nădlac (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Orașul Sântana (România)
PP3: Orașul Elek (Ungaria)
PP4: Orașul Doboz (Ungaria)

Buget total

EUR 296,890.00, din care, FEDR EUR 252,356.50
Proiectul ROHU-181 își propune să îmbunătățească cooperarea dintre
cele patru instituții prin creșterea implicării acestora în activități comune
în domeniile administrativ, cultural, sportiv și prin investiții de

Sumar

modernizare și achiziționarea de echipamente de înaltă performanță.
Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea a 9 activități implementate în comun de către cei patru
parteneri: 5 seminare tematice legate de administrația publică locală,
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organizate de către fiecare partener; 1 eveniment de tip „Ziua porților
deschise”, la care participă 81 de persoane din RO și HU, ocazie cu care
vor afla informații despre funcționarea instituțiilor publice din România
și Ungaria; organizarea a 2 evenimente de tip team-building, în
România și în Ungaria; 1 eveniment sportiv organizat în Ungaria;
• modernizarea și echiparea sălilor de ședințe cu mobilier,
echipamente IT, sunet, video și scenă în Nădlac, Elek, Sântana și
renovarea unui vestiar sportiv în Doboz.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții
implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul
ROHU-181 contribuie la acest indicator printr-un număr de 4 instituții
publice

din

România

și

Ungaria

implicate

în

cooperarea

transfrontalieră.
Proiectul ajută cele 4 instituții publice să își consolideze cooperarea
existentă și aduce o creștere a competenței, facilitând transferul
abilităților și cunoștințelor dobândite și contribuind, astfel, la formarea
unui comunități mai flexibile, adaptabile și inovatoare.
Urmare a proiectului, sunt îmbunătățite serviciile pentru populația din
Nădlac, Sântana, Elek și Doboz, sunt realizate investiții de modernizare,
sunt achiziționate de echipamente și sunt realizate activități de schimb
de cunoștințe și transferul acestora între cele 4 instituții.
Rezultatele proiectului:
Rezultate
principale



1 sală de sport din Doboz modernizată



1 sală multifuncțională din Sântana modernizată



1 sală multifuncțională din Elek modernizată



1 sala de întâlniri din Nădlac modernizată



2 activități de tip team building, una în România și una în
Ungaria



1 eveniment sportiv, în Doboz, Ungaria



5 seminarii tematice



1 eveniment de tip „Open Days” in Nădlac .
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