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Prima Grupare Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) cu
sediul în România va fi înfiinţată la Iaşi
În perioada 24-25 octombrie, Consiliul Județean Iași şi Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EURONEST organizează, la Iași, o
reuniune de lucru în vederea constituirii primei Grupări Europene de
Cooperare Teritorială (GECT) cu sediul în România. Pe parcursul celor două
zile vor fi dezbătute actele constitutive ale Grupării (Statut și Convenție),
precum și portofoliul comun de proiecte pe care GECT și-l va asuma în
numele membrilor săi. “Mâine, la Iaşi se vor pune bazele primei GECT cu
sediul în România. Şi-au exprimat intenţia de a face parte din GECT regiuni
din Polonia, Slovacia şi Ungaria. În viitorul apropiat vor face parte şi
entităţi din alte ţări. mai precis Bulgaria şi Slovenia. Constituirea GECT va
permite membrilor Grupării accesul la toate sursele de finanțare
comunitare, fiind asigurată eligibilitatea, înființarea și gestionarea unor
organisme de management, precum şi accesarea unor credite preferențiale
de pe piața europeană pentru finanțarea unor obiective investiționale de
interes comun”, a declarat dna. Alina POPA, directorul ADI EURONEST.
GECT reprezintă un instrument juridic inovator promovat prin
Regulamentul nr. 1082/2006 al Parlamentului European care facilitează
cooperarea transfrontalieră, transnațională și/sau interregională, având ca
unic obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale. GECT acționează
pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorilă
cofinanțate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente
structurale, Fondul european de dezvoltare regionale, Fondul social
european, Fondul de coeziune etc. Spre deosebire de alte instrumente de
cooperare, GECT dispune de personalitate juridică deplină, permițând
asocierea de autorități publice din state diferite pentru dezvoltarea și
furnizarea de servicii în comun, fără a fi necesară existența a priori a unor
înțelegeri bilaterale între statele participante.

Crearea GECT ar putea reprezenta instrumentul cel mai adecvat
pentru statele participante pentru depășirea birocrațiilor naționale și pentru
un dialog direct cu Comisia Europeană și alte entități finanțatoare. Deși
România s-a numărat printre primele state membre care au transpus
reglementările europene cu privire la GECT în legislația românească, din
cele 29 de GECT înscrise în Registrul Comisiei Europene, niciuna nu are
sediul în țară. Autoritățile locale din România participă la 4 grupări
constituite în Ungaria şi Olanda.
ADI EURONEST și-a propus să constituie această grupare cu
parteneri din Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și cu câteva consilii
județene din nord-vestul României. Totuși, urmare a participării la întâlnirea
organizată de Ministerul Polonez al Dezvoltării Regionale în cadrul
Grupului Visegrad 4+, autorități din alte state membre și-au exprimat
interesul pentru această inițiativă. La reuniunea de la Iași vor participa
reprezentanții Regiunii Podkarpackie din Polonia (dna Anna Kowalska,
vice-mareșal al Regiunii, și dl. Piotr Kwasniak, Direcția de Cooperare
Internațională a Regiunii), dar și reprezentanții Consiliului Județean SatuMare și ai celor șase consilii județene membre ale ADI EURONEST.

