Conferința de lansare a proiectului
,, Cross-border cooperation for rescue and
fire services",
cod ENI CBC 2 SOFT/4.2/89
VLĂDENI
28- 29 februarie 2020

Titlul proiectului:
Cooperare transfrontalieră
pentru servicii de salvare și
incendiu.
Lider proiect: Comuna Vlădeni,
județul Botoșani – România
Partener proiect: orașul Novoselytsya,
regiunea Cernăuți, Ukraina

Obiectivele proiectului
Obiectivul general: Dezvoltarea capacității de răspuns la situații de urgență
cauzate de dezastre naturale sau provocate de om (incendii) în comuna Vlădeni și
orașul Novoselytsya

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră - comuna
Vlădeni și în orașul Novoselytsya, -prin dotarea cu autospeciale și echipamente
specializate de pompieri și salvare
2. Îmbunătățirea performanței personalului comunei și al orașului care lucrează în
domeniul serviciilor de salvare-incendiu, pentru a preveni catastrofele naturale și a
celor provocate de om prin schimbul de experiență și de formare comună și
campanii de informare a populației


Grup țintă: 30 persoane, din care 15 din Vlădeni și 15 din Novoselytsya
Programului transfrontalier ROMANIA

– UCRAINA, 2014-2020.

Activitățile proiectului
► Activitatea 1.1 - Managementul proiectului:
- coordonare , comunicare și control al implementării proiectului
► Activitatea 1.2 - Raportarea și monitorizarea proiectului
► Activitatea 1.3 -Achiziționarea produselor și serviciilor necesare
proiectului: autospeciale și echipamente auxiliare pentru
intervenții de primă necesitate în situațiile de urgență( incendii,
inundații ,poluarea mediului etc; achiziționarea unor sisteme
profesionale de comunicații în situații de urgență; achiziționarea
unor echipamente IT pentru echipele de lucru ale proiectului;
elaborarea unei strategii, a unor broșuri de bune practici în ceea ce
privește intervențiile în situații de urgență și pentru conservarea și
promovarea culturii locale; editarea și tipărirea unor materiale
pentru promovarea programelor și valorilor Uniunii Europene și a
proiectului nostru comun;



Activitatea 2.1 -Promovarea și informarea proiectului:

-publicarea a 7 comunicate de presă , organizare 2 seminarii,unul la Vlădeni și
unul la Novoselytsya și a unui eveniment public major la Vlădeni;
-elaborarea, editarea și tipărirea unor materiale promoționale:1 clip promoțional,
1 roll-up, 100 stick-uri USB, 100 de tricouri, 150 de agende, 1000 de pliante;
- toate materialele promoționale și de publicitate vor purta elementele de
promovare ale Uniunii Europene și ale poriectului prevăzute în Manualul de
vizibilitate al Programului Operațional Comun RO-UA 2014-2020;
- prin proiect vom subcontracta producerea unui clip promoțional, care va fi
difuzat la TV; acesta va fi postat și pe site-urile partenerilor proiectului.





Activitatea 3.1 - Dotarea serviciilor de urgență din Vlădeni și
din orașul Novoselytsya:

-Comuna Vlădeni va achiziționa și va pune în funcțiune o autospecială
de intervenție rapidă, un echipament auxiliar specializat și un sistem de
comunicare
- Orașul Novoselytsya va achiziționa echipamente similare

Activitatea 3.2 - Evenimente de specialitate comune
- partenerii proiectului vor organiza mai multe
acțiuni de specialitate comune, cu scopul principal de
a îmbunătăți competențele și abilitățile grupului țintă,
asigurând un personal specializat și responsabil în
situațiile locale de urgență:2 seminarii comune, 2
traininguri comune., 2 exerciții comune,din care:
Liderul de proiect va organiza un seminar comun, un
antrenament comun și un exercițiu comun;
Partenerul din Ucraina va organiza un seminar comun,
un antrenament comun și un exercițiu comun
Cele 6 evenimente de specialitate comune vor
reprezenta o bună oportunitate pentru stabilirea și
dezvoltarea cadrului de cooperare transfrontalieră
necesar consolidării cooperării, colaborării și bunei
vecinătăți.

►
►

►

Activitatea 3.3 - Campanii de sensibilizare și campanii
de informare
Beneficiarii vor organiza 2 campanii de sensibilizare și 2 campanii de informare cu
privire la activitatea serviciilor locale de urgență la incendii și alte riscuri , dar și a
altor măsuri de prevenire și intervenție
Campaniile de conștientizare vor fi dezvoltate una la Vladeni și una la Novoselytsya și
vor avea drept scop sensibilizarea comunităților locale cu privire la pericolele
dezastrelor naturale și a celor provocate de om , cum pot fi ele prevenite și / sau
atenuate.
Campaniile de informare comune - una la Vlădeni și una la Novoselytya au scopul
principal de a informa comunitățile locale despre activitatea serviciilor locale pentru
situații de urgență și cum pot fi ele de ajutor pentru salvarea oamenilor și a bunurilor
materiale.

3.




Principalul indicator de rezultat al Programului
Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020 pentru
prioritatea 4.2 - ,,Sprijinirea activităților comune pentru
prevenirea dezastrelor naturale ” îl reprezintă numărul de
acțiuni comune, inclusiv operațiunile soft , precum și
investițiile comune în infrastructură din domeniul
situațiilor de urgență și prevenirea dezastrelor provocate
de om.
Primul rezultat major al proiectului - Îmbunătățirea
competențelor și abilităților personalului local implicat în
gestionarea situațiilor de urgență, precum și pentru
creșterea capacității de răspuns la riscuri (incendii).



Alte rezultate importante – Dotarea cu autospeciale și
echipamente specializate a beneficiarilor proiectului, însușirea de
noi cunoștințe, schimb de idei, transfer de practici creative, acces
la materiale didactice noi, obținerea de abilități tehnice în
contexte reale și o bună oportunitate de punere în aplicare a celor
mai bune practici în acest domeniu
Indicatorii de rezultat ai proiectului: 2 autospeciale de intervenție ,
2 echipamente auxiliare specializate și 2 sisteme de comunicare; 1
strategie comună pentru gestionarea situațiilor de urgență și 2
planuri de acțiune; 2 seminarii comune, 2 traininguri comune și 2
exerciții comune (3 la Vlădeni și 3 la Novoselytsya), 2 campanii
comune de sensibilizare și informare a populațiilor, una la Vlădeni și
una la Novoselytsya, 7 comunicate de presă publicate, un clip
promoțional, 150 agende, 1000 pliante, 500 broșuri promoționale etc













Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală ca proiectului este de 331.100 euro, din care:
- asistență financiară nerambursabilă a Uniunii Europene
= 297.990 euro
- cofinanțare din partea celor doi beneficiari = 33.110 euro:
- Comuna Vlădeni = 18.445 euro
- orașul Noboselytsya = 14.665 euro

Proiectul va fi implementat în perioada ianuarie – decembrie 2020
Vă mulțumesc atenție!

