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Prin activitățile prevăzute în proiect, se urmăresc:
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Obiectivul general al proiectului

valorizarea și dezvoltarea expertizelor proprii
locale și regionale,     precum          și
consacrarea unor domenii de bună practică la
nivel național în FESI;

utilizarea mai bună a experiențelor și tehnicilor
de management a fondurilor europene, între
localități și/sau județe din aceeași regiune sau
din regiuni diferite;

simplificarea sistemului de implementare a
proiectelor cu finanțare europeană;

accesibilitate facilă la  informații  de interes
public cu privire la proiectele FESI.

Fișă de proiect

Îmbunătățirea mecanismelor şi capacității de
gestionare a FESI la nivelul autorităților publice
locale din zona urbană și de la nivel județean.

Beneficiarii proiectului 

Autorități ale administrației publice locale de la
nivelul consiliilor județene /orașelor /municipiilor
/municipiilor reședință de județ (Municipiul
Bucureşti, 41 de județe și 320 de localități
urbane), entități publice din subordinea
autorităților publice locale şi județene.

Scurtă justificare a proiectului

În  cadrul  programelor  cu  finanțare  din fonduri
europene implementate în România pe perioada
2007-2013 și 2014-2020 sunt multe proiecte
de succes implementate la nivel local, ale căror
rezultate nu sunt cunoscute la nivel regional sau
național. 

Posibilitățile de replicare a rezultatelor proiectelor
reprezintă una din preocupările constante ale
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.

Acest proiect urmărește o abordare inovativă la
nivel național, și are în vedere o mai bună
gestionare a FESI în rândul autorităților
administrației publice locale județene și din
mediul urban. Abordarea inovativă constă în
schimbul de bune practici, dezvoltarea de
competențe și cooperare între toate părțile
interesate având ca subiect proiectele FESI.



Rezultatele principale ale proiectului

Dezvoltarea unui site web și a unei aplicații IT, care
vor avea drept scop facilitarea schimbului de
informații între autoritățile publice locale .
referitoare la proiecte implementate, bune
practici, oportunități de finanțare, identificarea de
parteneriate.

Activități de instruire și formare pentru autorități
publice locale din mediul urban și consilii județene:
conferințe, sesiuni de instruire, schimburi de
experiență, ateliere practice, care vor facilita
dezvoltarea de competențe în domeniul gestionării
proiectelor cu fonduri FESI și schimbul de bune
practici între instituții similare.
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Analiza competențelor existente: identificarea
nevoilor de dezvoltare a competențelor cu privire
la gestionarea proiectelor FESI. Analiza poate fi
consultată pe site-ul Asociației ROREG la
secțiunea ‘‘Studii și analize‘‘ sau prin scanarea qr-
cod-ului.

Analiza proiectelor implementate: identificarea
tipologiilor de proiecte implementate, a altor
aspecte care țin de experiența de implementare a
fondurilor FESI și replicarea bunelor practici între
autoritățile publice. Aceasta poate fi consultată pe
site-ul Asociației ROREG la secțiunea ‘‘Studii și
analize‘‘ sau prin scanarea qr-cod-ului.

Analiza competențelor existente

 Analiza proiectelor contractate

Desfășurarea programului de
formare profesională

Dezvoltarea unui site web și a
unei aplicații IT

Portofolii de proiecte regionale

Elaborarea a 8 portofolii regionale de proiecte
pentru cadrul financiar 2021- 2027: pentru fiecare
dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, se va elabora
un portofoliu regional de proiecte pentru cadrul
financiar 2021-2027.
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Ghid cu propuneri de simplificare

Elaborarea unui Ghid cu propuneri de simplificare a
implementării proiectelor cu finanțare din FESI,
care va conține un set de măsuri plecând de la
experiența activităților curente desfășurate la
nivelul ADR-urilor, precum și din experiența
autorităților publice locale în calitate de beneficiari
de finanțare FESI.
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