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REFERAT

Subsemnatul Iasovics Claudiu, inspector în cadrul Compartimentului
informatizare, în calitate de promotor local pun în vedere Consiliului Local al oraşului
Nădlac următoarele:
Consiliul Local al oraşului Nădlac, în calitate de lider de proiect împreună
cu Consiliul Local Totkomlos, în calitate de partener va depune în data de 01 martie
2011 în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România
2007-2013, Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor chei de dezvoltare comună
durabilă a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea
comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.2. Programe de acces comunitar,
proiectul de cooperare transfrontalieră “Facilitarea accesului la informaţii şi
îmbunătăţirea comunicarii transfrontaliere în rândul populaţiei cu ajutorul
tehnicii de calcul”. Scopul principal al proiectului este facilitarea accesului la
informatie si imbunatatirea comunicarii prin tehnica IT prin instruirea unui numar de
72 de persoane defavorizate, someri, romi, persoane cu dizabilitati.prin oferirea
accesului la internet si facilitarea in scopuri de informare si comunicare intre
comunitatile transfrontaliere. Pentru atingerea acestui scop cei doi parteneri orasul
Nadlac si orasul Totkomlos vor organiza o serie de activitati cum sunt: instalarea de
hotspoturi pentru accesul gratuit la internet in ambele localitati, realizarea unui IT
Center la Nadlac, organizarea cursurilor de instruire pentru dobandirea abilitatilor de
utilizare a tehnicii IT pentru un numar de 72 de persoane de ambele parti ale
frontierei, organizarea de activitati de promovare a vizibilitatii proiectului- "Ziua
portilor deschise" in ambele comunitati. Institutiile si persoanele cu activitate specifica
tematicii proiectului din cele 2 localitati vor evalua si dezbate situatiile concrete din
ambele orase si vor identifica problemele comune si solutionarea comuna a acestora.

Conform contractului de grant cofinanţarea din partea Consiliului Local
Nădlac este de 2%, adică 992,5 EURO.
În acest sens pentru depunerea dosarului proiectului de finanţare,
solicităm Consiliului Local Nadlac adoptarea unui proiect de hotărâre prin care se
angajează să susţină financiar contribuţia proprie de 2%.

Inspector,
Iasovics Claudiu

