PRIORITATEA 8 - Asistență tehnică

Detalierea acțiunilor

• Activitățile pentru organizarea și funcționarea Autorității de Management, inclusiv cheltuielile pentru
înființarea și funcționarea unui Comitet de Monitorizare al programului (achiziții echipamente birotica,
rețelistică, digitalizare maximizată a relației AM/beneficiari, salarizarea personalului AM, instruirea
personalului AM, organizarea de întâlniri ale CM și altor comitete specifice - cel puțin un Comitet Regional
de Inovare).
• Activitățile de informare și comunicare care vor face obiectul unei strategii specifice de comunicare și a
unui plan anual de comunicare elaborat de AM (NOTĂ: în acțiunile de comunicare și informare vor fi
introduse măsuri specifice adresate cetățenilor, portal pentru participarea la întreg procesul de
implementare, adunări participative pentru adresarea de recomandări de către cetățeni către AM și către
beneficiarii de tip public).
• Întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, comensurare
indicatorilor, evaluări obligatorii conform regulamentelor.
• Întărirea capacității de implementare la nivelul entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care
concura la implementarea programului.
Acțiunile specifice vizate pentru sprijinirea beneficiarilor și a altor organisme:
- training pentru echipele de implementare de la nivelul beneficiarilor precum și pentru personalul din
departamente operaționale care concură la elaborarea și implementarea proiectelor (planificare, investiții,
achizitii). Avem în vedere atat organizarea de traininguri clasice cat si de tip “schimb de experienta” (cu
entității din alte regiuni care pot prezenta exemple de succes, cu persoane/experți în domeniile de interes,
inclusiv crearea unor platforme de implicare a cetatenilor in proiectele majore) în special pentru acele
priorități care au elemente de noutate sau în care am identificat probleme în actualul exercițiu (TT,
infrastructuri verzi, mobilitate urbană curată etc.) și pentru teme orizontale, complementare cu măsurile
prevăzute în POAT
- aferent axei de infrastructură educațională se analizează posibilitatea organizării de traininguri specifice și
alte măsuri de întărire a capacității atât pentru structurile care gestionează infrastructura la nivel de
admnistrație locala (administrator de infrastructură), cât și pentru personalul didactic (utilizarea unor experți
în educație pentru analiza/evaluare/optimizarea procesului educațional, introducerea de noi metode de
predare, cursuri comunicare, training specific pentru utilizarea infrastructurii în cazul proiectelor inovative).
Activitățile specifice de sprijin pentru beneficiari și alte organisme vor face obiect al unei strategii de AT
multianuală (pe toată perioada de implementare) aprobata de CM POR și apoi planuri anuale de
implementare elaborate la nivel de AM POR.
• Alte tipuri de acțiuni complementare celor care vor fi definite prin PO specific pentru AT și prin alte măsuri
de AT definite de nivelul național (de exemplu simplificare, prevenirea și tratarea conflictelor de interese,
fraudă, corupție, monitorizare electronică etc.).
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Notă: Alocarea aferentă Priorității 8 nu include cofinanțarea beneficiarilor.
BS = buget de stat

COD interventie cf Reg. 1060/ 2021

179 Informare și comunicare
180 Pregătire, implementare,
monitorizare și control
181 Evaluare și studii, colectare de
date
182 Consolidarea capacităților
autorităților statelor membre, ale
beneficiarilor și ale partenerilor
relevanți

Indicator de realizare
Output RCO

14S5 - Numărul de
participanți la evenimente
(fizice și online)
14S6 - Personal AM/OI
finanțat FEDR
14S7 - Număr studii/
rapoarte
14S8 - Număr personal
entități beneficiare
sprijinite și alte organisme

Indicator de rezultat
Results RCR

Obiectivul specific FEDR la
care contribuie

Alocare totală (40% FEDR +
60% CN)1

N/A

N/A

58.500.000

