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Primăria Municipiului Marghita, în calitate de Partener de proiect, beneficiază de fonduri
Pentru informaţii
suplimentare ne puteţi

europene pentru implementarea proiectului
ROHU 179 ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAȘELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ
ROMÂNO-MAGHIARĂ”

contacta la:
Telefon :

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Primăria orașului Aleșd (Beneficiar Lider) în
cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, împreună cu patru parteneri:

0259 362001

Primăria comunei Șinteu și Primăria municipiului Marghita din România, și Primăria orașului

0359 409982

Berettyoujfalu și Primăria orașului Szarvas din Ungaria.

Fax:

Proiectul vizează întărirea cooperării transfrontaliere interinstituționale prin activități
comune care au ca scop schimbul de experiență și de bune practici, precum și îmbunătățirea

0359 409982

serviciilor oferite cetățenilor de către administrațiile locale implicare în proiect. De asemenea, în

E-mail:

cadrul proiectului vor fi achiziționate softuri, echipamente IT și alte echipamente/servicii conexe

primaria@marghita.ro

care vor duce la creșterea performanței serviciilor prestate. În comun cu partenerii de proiect
se vor fi elabora strategii transfrontaliere de dezvoltare și studii comparative pe diferite domenii
de interes ale administrațiilor publice locale, cum ar fi: transparența actului decizional, utilizarea
mijloacelor de comunicare moderne în relația cu cetățenii, îmbunătăţirea managementului
datelor în administraţia publică locală.
Bugetul total al proiectului este de 362.500 euro, acesta derulându-se pe o perioadă de 15
luni, începând cu 1 decembrie 2018.
Bugetul Municipiului Marghita în acest proiect este de 72.500 euro.
Eveniment transfrontalier: Marghita, 27 februarie 2019, ora 11.00
În contextul prezentul proiect, miercuri, 27 februarie 2019 va avea loc în Marghita, începând
cu ora 11.00, prima întâlnire transfrontalieră de lucru cu participarea reprezentanţilor celor 5
parteneri de proiect şi a altor invitaţi ai Municipiului Marghita. Împreună vom pune în practică
un schimb de experienţă cu privire la activităţile administraţiei publice în ceea ce priveşte
oferirea serviciilor publice către cetățeni (ex. în cadrul serviciilor de urbanism, impozite și taxe
locale etc).
__________________________________________________________________________________________________________
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi
identificate pe ambele părți ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la

“Conţinutul acestui
material nu reprezintă
în mod necesar
poziţia oficială a

dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în
regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare
şi Timiş pe partea română a graniței şi judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a
acesteia.

Uniunii Europene.”

Partneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

