Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-319

Titlu proiect

4 YOUTH
Program comun pentru cooperarea transfrontalieră a tinerilor

Axa prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni

Prioritate de
investiție

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților
interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării
juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Perioada de
implementare 27 luni (01 Decembrie 2020 –28 Februarie 2023)
Obiectiv

Cele 3 instituții cooperează pentru atingerea aceluiași obiectiv: asigurarea de
servicii mai bune pentru cetățeni, prin consolidarea capacității lor instituționale.
Obiectivul
principal
al
proiectului
este
intensificarea
cooperării
interinstituționale transfrontaliere sustenabile.
Beneficiar Principal: UAT Comuna Paleu (România)

Parteneriat

Bugetul
TOTAL

Parteneri de proiect:
PP2: Comuna Hoszupalyi (Ungaria)
PP3: UAT Comuna Cetariu (România)
Total 173.500,00 euro, din care FEDR 147.475,00 euro
Partenerii de proiect au identificat un set comun de probleme pe care își
propun să le abordeze, pentru a asigura servicii mai bune pentru cetățeni.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
 Organizarea a 3 schimburi de experiența de tip vizite de studiu si a unei
intâlniri online (fiecare partener va găzdui 1 eveniment și va lua parte la
evenimentele organizate de ceilalti 2 parteneri)
 Organizarea unor evenimente de promovare a proiectului (conferința de
deschidere și de închidere a proiectului)
 Crearea unei rețele comune de bune practici în administrație
 Achiziția de echipamente pentru dotarea primăriilor partenere, în
vederea deservirii populației (BP: 1 vehicul cu minimum 6 locuri pentru
persoane și 1 vehicul pentru transport echipamente, PP2: 2 microbuze
pentru transport persoane de tip 8+1, PP3: vehicul Autoșasiu Cabină
echipaj 6+1, 1 sistem de teleconferință).
Indicatorul de realizare al Programului este 11b 1 Număr de instituții implicate
direct în inițiative de cooperare transfrontalieră. Proiectul ROHU-319 contribuie la

www.interreg-rohu.eu

Principalele
rezultate

realizarea acestui indicator cu implicarea a 3 instituții.
În cadrul parteneriatului încheiat, ca urmare a activităților, cei 3 parteneri vor
progresa în a oferi servicii mai bune cetățenilor și vor iniția cooperarea în
alte domenii specifice, cum ar fi gestionarea resursei de apa, gestionarea
deșeurilor, transportul etc.
După implementarea proiectului, partenerii vor dezvolta planuri de acțiune pe
termen scurt (la un an de la sfârșitul implementării) și planuri de acțiune pe
termen mediu (cel puțin 5 ani). Instituțiile vor beneficia de noile dotări și vor fi
în măsură să continue cooperarea. De asemenea, este avută în vedere
dezvoltarea unei strategii comune pentru creșterea economică și dezvoltarea
turismului.
Prin implementarea proiectului, va crește gradul de cooperare între 3
instituții din regiunea transfrontalieră.
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