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Regiunea slovacă Trnava ar putea adera în curând la GECT Euronest

Vineri, 25 ianuarie, în orașul slovac Trnava, dl. Cristian
ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași și al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Euronest, a avut o întrevedere cu dl. Tibor
MIKUŠ, Președintele Regiunii Trnava. Scopul acesteia a fost aderarea
regiunii slovace la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT)
Euronest. Discuțiile au vizat armonizarea aspectelor de natură legislativă,
prioritățile de dezvoltare comună și calendarul obținerii avizelor consiliilor
regionale/județene și ale autorităților naționale competente. „Este un proiect
important, care are multe avantaje pentru toate regiunile care se vor
alătura. Euronest este prima Grupare de acest gen care are sediul în
România. Prin aceasta vom putea obține fonduri europene direct de la
Comisia Europeană. Vrem să ajutăm la dezvoltarea regiunilor noastre şi să
avem o colaborare în cât mai multe domenii”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIȚEI, inițiatorul GECT Euronest. În perioada următoare Consiliul
Regional Trnava va prezenta autorităților spre aprobare proiectul de aderare
la GECT Euronest.
Începând cu mijlocul anului trecut, conducerea Consiliului Județean
Iași a făcut demersuri pentru înființarea primei GECT cu sediul în România.
În luna octombrie a anului trecut a avut loc la Iași prima întâlnire a GECT
Euronest, în cadrul căreia a fost semnat acordul de participare la GECT între
ADI Euronest, Regiunea Podkarpackie (Polonia) și Consiliul Județean Satu
Mare. La acest demers a aderat, între timp, și Consiliul Județean Maramureș.

În perioada imediat următoare vor avea loc întâlniri și cu
reprezentanții celorlalți parteneri care și-au exprimat interesul de a se alătura
acestei inițiative, respectiv autorități locale din Slovacia, Polonia și Ungaria.
De asemenea, în luna martie vor avea loc primele întâlniri de lucru între
specialiștii din domeniile pe care gruparea își propune să le promoveze în
vederea creșterii coeziunii economice, sociale și teritoriale ale ariei de
intervenție: infrastructură, agricultură, turism, cultură, cercetare și economie.

