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Sediul primei GECT din România va fi la Iaşi
Astăzi a avut loc reuniunea de lucru în vederea constituirii primei
Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) cu sediul în România.
Evenimentul a avut loc la Iaşi, organizatori fiind Consiliul Judeţean Iaşi şi
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EURONEST. La reuniunea
de astăzi au participat dna Anna KOWALSKA, vice-mareşal al Regiunii
Podkarpackie din Polonia, precum şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Satu-Mare şi ai Consiliilor Judeţene membre ale ADI EURONEST.
„Regiunea Podkarpackie este foarte deschisă la colaborare. Este important
atât pentru Polonia, cât şi pentru România, state care au aderat recent la
Uniunea Europeană, să ne pregătim pentru provocările care vor urma.
Vrem să ajutăm la dezvoltarea regiunilor noastre şi să avem o colaborare în
cât mai multe domenii”, a declarat dna Anna KOWALSKA.
Preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a afirmat
că evenimentele din această săptămână sunt primii paşi concreţi ai unei
autorităţi publice din România realizaţi pentru obţinerea de fonduri europene
direct de la Comisia Europeană. Totodată, domnia sa a prezentat avantajele
acestui proiect, printre acestea numărându-se şi reducerea birocraţiei în
procesul de absorbţie a fondurilor comunitare. „Regiunea Podkarpackie este
prima care pune umărul la acest proiect. Conducerea regiunii poloneze a
găsit că proiectul de constituire a GECT este de încredere şi pentru acest
lucru îi mulţumim. Este un proiect important, care are multe avantaje pentru
toate regiunile care se vor alătura”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.
Evenimentul se va încheia mâine, invitaţii urmând a efectua un tur al
oraşului, o vizită la Universitatea „Al. I. Cuza”, acestea fiind urmate, la ora
11.00 (Complexul Palas), de semnarea acordului de parteneriat şi agrearea
calendarului de parcurgere a etapelor premergătoare aprobării documentaţiei
GECT.

GECT reprezintă un instrument juridic inovator promovat prin
Regulamentul nr. 1082/2006 al Parlamentului European care facilitează
cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi/sau interregională, având ca
unic obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale. GECT acţionează
pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorilă
cofinanţate 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, permiţând
asocierea de autorităţi publice din state diferite pentru dezvoltarea şi
furnizarea de servicii în comun, fără a fi necesară existenţa a priori a unor
înţelegeri bilaterale între statele participante.
Crearea GECT ar putea reprezenta instrumentul cel mai adecvat
pentru statele participante pentru depăşirea birocraţiilor naţionale şi pentru
un dialog direct cu Comisia Europeană şi alte entităţi finanţatoare. Deşi
România s-a numărat printre primele state membre care au transpus
reglementările europene cu privire la GECT în legislaţia românească, din
cele 29 de GECT înscrise în Registrul Comisiei Europene, niciuna nu are
sediul în ţară. Autorităţile locale din România participă la 4 grupări
constituite în Ungaria şi Olanda.
Conducerea judeţului şi-a propus să constituie această grupare cu
parteneri din Polonia, Slovacia şi Ungaria, precum şi cu câteva consilii
judeţene din nord-vestul României. Totuşi, urmare a participării la întâlnirea
organizată de Ministerul Polonez al Dezvoltării Regionale în cadrul
Grupului Visegrad 4+, autorităţi din alte state membre şi-au exprimat
interesul pentru această iniţiativă.

