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CONCURSUL DE MICRO-PROIECTE „COMUNICARE SI INFORMARE LA NIVEL SUB-REGIONAL”

Partenerii proiectului (descrierea organizatiilor)

• Prefectura judetului Suceava si Prefectura judetului
Botosani sunt institutii publice cu personalitate juridica, care au
rolul de a indeplini atributiile si prerogativele conferite Prefectului prin
Constitutie, Legea administratiei publice locale si alte acte normative;
Prefecturile difuzeaza in teritoriu si prelucreaza documentele privind
integrarea europeana si actioneaza pentru atragerea societatii civile in
activitatile ce au legatura cu procesul de integrare europeana.

Obiectivul general al proiectului
•

Cunoasterea si multiplicarea informatiilor despre UE si a masurilor
necesare aderarii Romaniei, la nivelul administratiilor publice locale
din orasele mici, nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului
•

Cunoasterea si multiplicarea informatiilor despre UE si a masurilor
necesare aderarii Romaniei, la nivelul administratiilor publice locale
din orasele mici, nou infiintate.

Localizare si durata
• Proiectul va avea o durata de 5 luni si se va derula in 5 orase mici,
nou infiintate, din judetul Suceava: Brosteni, Dolhasca, Frasin,
Liteni, Salcea si 3 orase mici, nou infiintate, din judetul Botosani:

Bucecea, Flamanzi si Stefanesti
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ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI (1)
•

constituirea unui colectiv format din reprezentanti ai celor doua
prefecturi partenere, multiplicatori de informatie europeana, pentru
intocmirea materialelor informative (prezentari, simpozioane, pliante,
comunicate de presa pentru mass-media, etc.)

•

constituirea la nivelul primariei fiecarui oras a unui grup de consiliere
si multiplicare format din persoane ce activeaza in domenii de
activitate privind integrarea in UE, care sa difuzeze informatii in cele
mai diferite medii: de afaceri, administratie publica, societate civila,
invatamant, sanatate

•

realizarea simpozionului ”Eforturi, costuri si efecte ale aderarii
Romaniei la UE”. Cele doua prefecturi partenere se vor ocupa de
realizarea acestui simpozion in fiecare oras din aria de competenta. La
aceste simpozioane vor fi invitati reprezentanti ai prefecturii partenere
si ai grupurilor de consiliere si multiplicare din celelalte orase
implicate in proiect, pentru a intari colaborarea si a facilita
diseminarea rezultatelor

ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI (2)
•

organizarea de intalniri de lucru ale grupurilor de consiliere si
multiplicare, in fiecare luna, in fiecare oras, cu dezbaterea unor
subiecte tematice

•

transmiterea unor comunicate de presa catre mass-media locala in
fiecare luna

•

evaluarea activitatilor desfasurate prin organizarea unei intalniridezbateri la una dintre cele doua prefecturi prin diseminarea
exemplelor de bune practici

•

crearea unui sistem de comunicare rapida pentru transmiterea
informatiilor catre grupurile de consiliere si multiplicare constituite la
nivelul oraselor, pentru continuarea multiplicarii informatiilor
europene (buletine informative periodice, grupuri de discutii pe e-mail,
web site)

Rezultate preconizate
• Grupurile tinta - 25.000 persoane (numarul de locuitori ai oraselor
nou infiintate) – vor avea mai multe informatii despre UE si despre
efectele aderarii Romaniei la UE. Administratiile publice locale din
orasele nou infiintate vor fi mai bine informate si la randul lor vor
putea consilia si oferi un acces facil la informatiile de interes
european, cetatenilor din cele mai diferite medii

Efecte multiplicatoare
• Rezultatele actiunii proiectului vor fi diseminate in cele doua judete,
ca exemple de bune practici, iar grupurile de consiliere si
multiplicare constituite, alaturi de reteaua de multiplicatori, vor
multiplica aceste informatii in toate mediile, activitatea grupurilor
continuand si dupa finalizarea proiectului

