PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALA

I.

Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IV C

1. Titlu Proiect: SUFALNet4EU – „Sustainable Use of Former and
Abandoned Landfills Network for You”

Obiectivul general proiect: schimb de bune practici în domeniul închiderii şi
reutilizării rampelor de deşeuri
Obiectiv specific: realizarea unui plan de acŃiune pentru implementarea efectivă
a măsurilor identificate.
ActivităŃi proiect:
-

Workshop-uri;

-

Asumarea cadrului comun şi realizarea planului propriu de
acŃiune;

-

Realizarea diseminării acŃiunilor prin ziare, internet, televiziune;

-

Campanie publicitară prin editarea de materiale informative
(fluturaşi, comunicate de presă).

Buget total proiect: 131.613 euro, din care:
-

CofinanŃare: 19.742 euro,

-

finanŃare UE: 111.871 euro.

Beneficiari: Primăria Municipiului BistriŃa, comunitatea locală şi regională

Durata proiect: 01.01.2010 – 31.03.2012.
2. Titlu Proiect: OSEPA “Source software usage by European Public
Administrations”

Proiectul OSEPA a fost iniŃiat de Uniunea Centrală a Municipiilor şi ComunităŃilor
din Grecia (KEDKE).
Obiective Proiect:
• Dezbatere sistematică în cadrul administraŃiilor publice locale susŃinută de
analize şi schimburi de experienŃă pe problema FOSS-free open source
software;
• Analiza si promovarea principalelor beneficii şi avantaje, costuri şi eficientă
privind utilizarea soluŃiilor FOSS;
• Explorarea, identificarea şi promovarea politicilor europene, naŃionale şi
regionale care pot facilita adoptarea FOSS ca un model viabil;
• Conştientizarea, schimbul de experienŃă, diseminarea cunoştinŃelor, bunele
practici şi studii de caz privind aspectele tehnice, financiare şi legale
privind adoptarea FOSS de către administraŃiile publice locale
Activitati proiect:
-

Sondaj privind utilizarea în prezent a soluŃiilor FOSS în cel puŃin 20 de
Ńări din Uniunea Europeană;

-

O analiză a cerinŃelor şi orientărilor cu privire la politicile de achiziŃii de
software a administraŃiilor publice europene;

-

2 conferinŃe europene a căror obiectiv principal îl reprezintă analiza

-

impactului strategic al adoptării soluŃiilor FOSS şi relaŃionarea cu
tehnologia existentă în cadrul administraŃiilor publice locale;

-

Evenimente interregionale (ateliere de lucru, vizite de studiu);

-

Un

ghid

de

bune

practici

privind

utilizarea

FOSS

în

cadrul

administraŃiilor publice europene.

ParticipanŃi:
Proiectul are un număr de 12 parteneri: KEDKE (Grecia), Primăria Municipiului
BistriŃa (România), Regiunea Vysocina (Cehia), Fundecyt (Spania), MFG BadenWurttemberg (Germania), AsociaŃia Suedeză a Municipiilor (Suedia), Regiunea
Emilia-Romagna (Italia), Schoten (Belgia), Municipalitatea Strovolos (Cipru),
Latvijas Pasvaldibu Savieniba (Letonia), Universitatea Sheffield (Marea Britanie),
RACTI- Academia de Cercetare în Tehnologia Informatică (Grecia).
Buget proiect:
Vloare totala proiect: 80.860,35 euro, din care 2% reprezinta cofinantare
eligibila a Primariei municipiului Bistrita
Durata proiect: 01.01 2010 – 31.12.2012

3. Titlu Proiect: “IMAGINE”
Obiectivul general il constituie dialogul intre factorii interesati, construirea locala
a viziunii viitorului energiei, precum si integrarea rezultatelor acestui process
participative in politici ale autoritatilor locale si in planul de actiune.
Obiectiv specific: crearea unei metodologii pentru utilizarea energiei inteligente.
ActivităŃi proiect:
-

seminarii internationale

-

forumuri locale

-

Realizarea diseminării acŃiunilor prin ziare, internet, televiziune;

-

Asumarea cadrului comun si realizarea strategiilor de dezvoltare
locala

-

Campanie publicitară prin editarea de materiale informative
(fluturaşi, comunicate de presă).

Buget total proiect: 46. 310 euro, din care:
-

CofinanŃare: 926 euro,

-

finanŃare UE: 39. 364 euro.

Beneficiari: Primăria Municipiului BistriŃa, comunitatea locală şi regională
Durata proiect: 01.01.2012 – 31.12.2014.

4. Titlu Proiect: “INNOCRAFTS”
Obiectivul general il constituie promovarea spiritului antreprenorial si crearea de
afaceri in domeniul mestesugurilor artistice si contemporane prin imbunatatirea
eficientei politicilor de dezvoltare regional si locala, prin impartasirea si schimul
de experienta si bune practice.
Obiective specifice:
-

identificarea si promovarea de modele eficiente de afaceri pentru
sectorul de mestesuguri artiistice si contemporane

-

imbunatatirea serviciilor care sprijina afacerile si furnizarea de
incubatoare de afaceri si parcuri industrial potrivite pentru creatori
si campanii in curs de dezvoltare

-

facilitarea accesului la inovare astfel incat sa poata fi dezvoltate
noi practice, procedee, material si produse care sa conduca la
pozitionari mai bune pe piata.

-

Sprijinirea si promovarea antreprenorilor tineri si femei

ActivităŃi proiect:
-

seminarii interregionale

-

Realizarea unui ghid de bune practici, a unor cartografieri la nivel
regional si a unei analize comparative interregionale in domeniul
mestesugurilor artistice si contemporane.

Buget total proiect: 104. 000 euro, din care:

-

CofinanŃare nationala: 13. 520 euro,

-

finanŃare UE: 88.400 euro.

-

Contributie proprie: 2.080 euro

Beneficiari: Primăria Municipiului BistriŃa, comunitatea locală şi regională
Durata proiect: 01.01.2012 – 31.12.2014.

II.

Programul de Cooperare Interregionala URBACT II - Destinat
cooperarii intre orasele Uniunii Europene

1. Titlu proiect: „ESIMEC – Economic Strategy and Innovation in
Medium size Cities”
Municipiul BistriŃa este partener in cadrul proiectului, alături de alte 8 de
oraşe din Anglia, FranŃa, Spania, Belgia, Ungaria şi Suedia.
Obiective Proiect:
crearea de strategii economice inovatoare pentru oraşele medii, strategii care să
ajute aceste oraşe să facă faŃă consecinŃelor crizei economice şi financiare şi să
duca la îndeplinire obiectivele Agendei de la Lisabona şi Goteborg şi anume:
dezvoltare durabilă, cunoştinŃe economice şi coeziune socială.
Proiectul propus spre finanŃare prin Programul URBACT II a fost pregătit in
doua etape finanŃate distinct, astfel:
1. În prima etapă a fost depus spre analiză un proiect prin care se solicita
finanŃarea acŃiunilor de pregătire a aplicaŃiei finale. În cadrul acestei etape
partenerii din cadrul proiectului au alcătuit Grupurile Locale de Suport URBACT
şi vor organiza întâlniri de lucru privind elaborarea aplicaŃiei finale;
2.

Cea de-a doua etapa a debutat odată cu aprobarea aplicaŃiei finale

(19.07.2010) – adică a proiectului in sine care, în acest caz, este un proiect de
capitalizare.

Activitati proiect:
-

evenimente transnationale

-

intalniri ale grupului local de suport

-

elaborare Plan Local de Actiune

Valoare totală proiect: 54.332 Euro.
Durata proiect: 01. 07.2010 – 31.12.2012.

