TITLUL PROIECTULUI
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER ÎNTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN-VALE ȘI
PRIMĂRIA ORAȘULUI STRAZHITSA, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SISTEMULUI DECIZIONAL –
RÂNDURI DE PODURI ȘI PORȚI (ROBG)/ CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN
VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISIONMAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)
BENEFICIAR – Parteneriatul dintre orașul Bolintin –Vale și orașul Strazhitsa
Lider- orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu, România
Partener- orașul Strazhitsa, județul Veliko Tarnovo, Bulgaria
Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG V- A ROMÂNIA- BULGARIA
Axa Prioritară 5- O regiune eficientă
Obiectivul specific 5.1. Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice
în contextul cooperării transfrontaliere
Numărul de identificare al proiectului/ contractului de finanțare: 16.5.2.032/ 71475/
26.05.2017/ 71474/26.05.2017
Valoarea totală a proiectului este de 299.325,66 EUR, din care 254.426,81 EUR
reprezentând FEDR (85%), 38.912,34 EUR reprezentând cofinanțarea națională (13%), și
5.986,51 EUR reprezentând cofinanțarea celor 2 parteneri (2%)
Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea sustenabilă a capacității
administrației locale și a cooperării în regiunea Dunării, printr-o platformă online care va
funcționa ca un mecanism de comunicare și cooperare.
Durata de implementare a proiectului: 16 luni
Grupul țintă direct îl reprezintă personalul celor două municipalități partenere
Beneficiarii indirecți ai acestui proiect vor fi membrii celor două comunități implicate în
proiect, Bolintin-Vale și Strazhitsa.

Activitățile principale ale proiectului:
-Informare și publicitate a proiectului
-Organizare și derulare workshopuri în domeniul administrației publice și fondurilor
europene
- Achiziția echipamentelor IT necesare desfășurării în condiții optime a proiectului
- Crearea unei platforme online concepută cu 4 module funcționale (management intern,
comunicare transfrontalieră, comunicare cu mediul privat, traducere automată).
Pe scurt, proiectul “ CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY
AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG) îşi propune:
-

-

-

Să creeze o platformă online, care să contribuie la dezvoltarea capacității
administrative a celor două municipalități partenere, și care să faciliteze o mai bună
cooperare și comunicare transdunăreană,
Să ofere personalului celor două primării implicate în proiect, oportunitatea învățării
și dezvoltării de noi abilități în domeniul administrației publice și fondurilor
europene, cu scopul de a contribui la eficientizarea și simplificarea actului
administrativ,
Să dezvolte capacitatea administrativă a celor două municipalității prin dotarea
acestora cu echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a serviciilor
publice de care sunt responsabile.

Beneficiile așteptate ale proiectului:
-

Un sistem administrativ mai facil și mai eficient la nivelul celor două comunități,
O comunicare mai bună între cetățeni și administrația publică locală, în contextul
transfrontalier,
O platformă online funcțională,
Un parteneriat transdunărean de succes.

