Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-204

Titlu proiect

WorkMix
Probleme comune, soluții comune - îmbunătățirea cooperării între
administrațiile publice din Arad și Bekes

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

42 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Mai 2022)
Obiectivul principal al proiectului este de a spori capacitatea

Obiectiv

instituțională comună a celor 3 instituții publice partenere, cu scopul de
a oferi servicii mai bune în județele Arad (RO) și Bekes (HU) prin
facilitarea cooperării factorilor de decizie la nivel județean și
promovarea patrimoniului comun.
Beneficiar Principal:
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Consiliul Județean Békés (Ungaria)
PP3: Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” (România)

Buget total

EUR 217,500.00, din care, FEDR EUR 184,875.00
Proiectul ROHU-204 își propune să intensifice nivelul de cooperare
transfrontalieră între instituții prin organizarea unor grupuri de lucru
comune, oferind în același timp un Plan de acțiune comun pentru
județele Arad și Bekes.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea a 4 întâlniri profesionale în Arad și 1 în județul Bekes,
în diferite domenii, precum: managementul riscurilor și dezastrelor,
turism, sănătate, cultură, patrimoniu și relații transfrontaliere, transport
și infrastructură;
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• organizarea unui atelier de lucru comun, în județul Arad, pentru
cele trei instituții implicate, în vederea elaborării Planului de Acțiune pe
2 ani;
• organizarea unei expoziții itinerante pentru promovarea și
prezentarea colecției de valori a județului Békés, cu scopul de a
conserva patrimoniul cultural și valorile județului;
• renovarea unei săli de ședințe de 205 mp, situată într-o clădire
istorică din centrul orașului Arad, pentru a spori activitatea Comitetului
mixt Arad-Bekes;
• renovarea unui birou și a 2 încăperi de depozitare pentru
echipamentul expozițional;
• crearea unui Dicționar de comori culinare locale, pentru a fi
distribuit bibliotecilor, consiliilor județene, primăriilor, centrelor de
informare turistică etc.;
• organizarea unei campanii media constând la radio și online, pentru
promovarea patrimoniului cultural comun.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții
implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul
ROHU-204 contribuie la acest indicator prin atingerea unui număr de 3
instituții din România și Ungaria care sunt implicate în îmbunătățirea
cooperării transfrontaliere.
Rezultatele proiectului:
• 1 Plan comun de acțiune al Comitetului Comun Arad- Békés, pentru
cooperarea celor două instituții în timpul implementării proiectului,
punând, de asemenea, bazele unei cooperări ulterioare
Rezultate
principale

• 3 instituții implicate direct in inițiative transfrontaliere
• 1 birou administrativ si 2 magazii renovate pentru PP2
• 1 sală de ședințe renovata pentru LP
• 1 Dicționar al comorilor culinare locale, promovarea patrimoniului
cultural comun
• 1 vizită studiu în județul Békés
• 1 expoziție a valorilor maghiare
• 1 campania media organizată.
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