Asociaţia Oraşelor din România

PROIECTUL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE
DE CĂTRE PRIMARII DE ORAŞE
I. SCOPUL PROIECTULUI
Cunoaşterea mai bună a instituţiilor Uniunii Europene şi ale mecanismelor de accesare a sprijinului
financiar european.
II. DEFINIREA PROIECTULUI
Proiectul pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene, promovat de AOR se va desfăşura
prin organizarea unor întâlniri între europarlamentarii şi primarii de oraşe, cu participarea: unor experţi ai
UE, unor experţi români, experţi din cadrul cabinetelor europarlamentarilor.
III. OBIECTIVUL PROIECTULUI
Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a îmbunătăţi modul de accesare a Fondurilor
Europene, prin:
1. Înţelegerea rolului instituţiilor Uniunii Europene şi a modului în care se poate colabora cu acestea:
• Care sunt instituţiile Uniunii Europene.
• Structura, atribuţiile şi modul de funcţionare al instituţiilor Uniunii Europene.
• Comunicarea cu instituţiile Uniunii Europene.
2. Colaborarea dintre europarlamentari şi primarii de oraşe - stabilirea modalităţilor concrete de
colaborare:
• Colaborarea pentru elaborarea politicilor publice.
• Cum se identifică Fondurile Europene:
- Programul prin care se face finanţarea.
- Măsura/ Axa prioritară/ Domeniul de intervenţie/ Operaţiunea.
- Activităţile eligibile în cadrul proiectului.
- Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil.
- Sprijinul financiar.
- Data limită pentru depunerea cererii de finanţare.
- Documente necesare depunerii cererii de finanţare.
- Date de contact a autorităţilor publice finanţatoare.
• Colaborarea pentru promovarea şi susţinerea unor proiecte de dezvoltare locală sau
regională.
• Susţinerea proiectelor depuse dar neevaluate la termen sau care au alte probleme care au
dus la blocarea acestora.
• Colaborarea pe parcursul implementării proiectelor în derulare.
IV. COLECTIVUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Iniţiator:
• Ionel Chiriţă, Preşedinte Executiv AOR
• Alex Petrovici, Director Executiv AOR
Coordonator:
• Teodor Dumitru Banciu, Preşedinte AOR.
Executivul din proiect
• Executivul AOR şi colaboratori

V. PARTICIPANŢII, PARTENERII ŞI COLABORATORII DIN PROIECT
Proiectul pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene se adresează primarilor de oraşe, prin
colaborarea cu europarlamentarii romani şi se desfăşoară pe parcursul a 18 luni după lansarea acestuia (
estimativ 2010-2012 ).
La desfăşurarea proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene AOR va colabora şi cu
alte autorităţi ale administraţiei publice: Parlament, Guvern, s.a.
Organizarea evenimentelor şi acţiunilor va fi făcută de către AOR în colaborare cu:
• Europarlamentarii români
• Fundaţia Hanns Seidel
• Pateneri din proiect şi sponsori
VI. LOCAŢIA
1. În România:
- O întâlnire, de o zi, la Palatul Parlamentului, cu ocazia lansării proiectului, care să clarifice,
din start: scopul, etapele şi modul de desfăşurare a proiectului.
- Şapte întâlniri – câte una în fiecare regiune de dezvoltare – de câte o zi, care să evalueze şi
să îmbunătăţească desfăşurarea proiectului .
- O întâlnire, de o zi, la Palatul Parlamentului, la finalul proiectului care să evalueze
beneficiile rezultate din derularea acestuia şi să propună căi de continuare a acestui demers.
2. La Bruxelles sau Strasbourg:
- Şapte întâlniri la Parlamentul European, de 2-3 zile ( plus zilele de transport dus şi întors ),
câte 20-30 primari din fiecare regiune de dezvoltare pe întâlnire, care să susţină atingerea
scopului proiectului prin organizarea de dezbateri pe domenii de interes cu participarea
principalilor parteneri din proiect, colaboratorilor şi a reprezentanţilor şi experţilor UE şi
diseminarea de bune practici.
VII. SUSŢINĂTORII PROIECTULUI
AOR va coordona participarea primarilor la acest proiect.
• Cheltuielile pentru evenimentele din România vor fi susţinute de partenerii şi de eventualii
sponsori.
- Evenimentele de la Palatul Parlamentului vor fi organizate în parteneriat cu Comisiile de
Administraţie din Camera Deputaţilor şi din Senatul României, cu finanţare din partea
Fundaţiei Hanns Seidel şi de la sponsori, care îşi pot prezenta oferta de produse sau
servicii.
- Evenimentele regionale vor fi organizate în parteneriat cu membri AOR care vor găzdui
evenimentele, cu finanţare din partea Fundaţiei Hanns Seidel şi de la sponsori, care îşi pot
prezenta oferta de produse sau servicii.
• Organizarea şi cheltuielile pentru evenimentele de la Bruxelles sau Strasbourg vor fi susţinute de
europarlamentari, prin cabinetele acestora.
• Primarii care participă la evenimentele sau acţiunile din acest program, vor susţine cheltuielile
pentru deplasări şi anumite cheltuieli de participare, în ţară şi la Bruxelles sau la Strasbourg.
VIII. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
1. Stabilirea relaţiei de parteneriat şi colaborare cu europarlamentarii.
2. Comunicarea proiectului către toţi partenerii şi colaboratorii.
3. Organizarea evenimentului de deschidere (lansare) a proiectului, la Comisia de
Administraţie din Camera Deputaţilor sau din Senatul României.
4. Organizarea celor şapte evenimente regionale – câte una în fiecare regiune de dezvoltare.
5. Organizarea celor şapte evenimente de la Bruxelles sau Strasbourg.
6. Organizarea evenimentului de final (închidere) a proiectului, la Comisia de Administraţie
din Camera Deputaţilor sau din Senatul României.

