ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iaşi
Telefon: 0232/235.100; Fax: 0232/210.336; www.icc.ro

Iaşul poate accesa fonduri comunitare direct de la Comisia Europeană
Astăzi, la Iaşi, a avut loc semnarea Acordului de parteneriat şi
agrearea calendarului de parcurgere a etapelor premergătoare aprobării
documentaţiei pentru prima Grupare Europeană de Cooperare Teritorială
(GECT) cu sediul în România. Primii semnatari ai Acordului au fost
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, şi dna
Anna KOWALSKA, Vice-Mareşal al Regiunii poloneze Podkarpackie.
Ulterior, la GECT vor adera structuri din mai multe ţări, printre acestea
numărându-se Polonia, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria. „Sunt mai multe
avantaje în ceea ce priveşte constituirea GECT. Putem aplica pentru fonduri
europene direct la Bruxelles, fără a mai avea parte de implicarea
autorităţilor de management de la Bucureşti, Varşovia sau din celelalte
capitale ale statelor participante. Totodată, putem aplica pentru finanţări cu
dobândă favorabilă din partea organismelor financiare europene pentru
derularea programelor pe care ni le vom propune”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIŢEI.
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.
Consiliul Judeţean 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.

