Anunț finalizare proiect Partners in Safety
Proiect: Partners in Safety
Proiect cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Program de finanțare: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr.
3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătățirea gestionării
comune a riscurilor în zona transfrontalieră.
Cod proiect: 15.3.1.045
Cod proiect eMS: ROBG – 125
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Broșteni, județul Mehedinți
U.A.T. Comuna Broșteni, județul Mehedinți a derulat începând cu luna Martie
2017 proiectul Partners in Safety unde a avut rolul de beneficiar. Proiectul a fost
implementat pe durata a trei ani calendaristici și a avut ca parteneri U.A.T. Comuna
Braniștea, Județul Mehedinți, Municipalitatea Boynitsa, Vidin, Bulgaria și U.A.T.
Comuna Broșteni, Județul Mehedinți.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.040.809,39 euro. Valoarea totală
atrasă de către U.A.T. Comuna Broșteni a fost de 431.316,26 Euro după cum
urmează:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (85%) – 139.172,14 Euro

•

Cofinanțare națională (13%) – Bugetul de stat România – 21.285,15 Euro

•

Contribuție proprie (2%) – U.A.T. Comuna Braniștea – 3.274,64 Euro

www. interreggrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

Obiectivul principal este dezvoltarea capacitaților operaționale de intervenție
în situații de urgență (zăpezi abundente și îngheț, inundații și incendii).
Proiectul a vizat achiziția de echipamente corespunzătoare reacției în caz de
situații de urgență. Astfel, acțiunile de prevenție vor fi semnificativ îmbunătățite,
iar infrastructura de standarde înalte va contribui la minimizarea, controlul și
depășirea concecințelor vicisitudinilor.
Ultimii ani au adus o creștere a riscurilor de dezastre, incendii și alte situații
de urgență în zona transfrontalieră, o consecință dramatică a încălzirii globale, dar
și a ritmului crescând de concentrare a populației în zone industrializate și
urbanizate. Obiectivul proiectului a fost atins prin activități comune de identificare,
evaluare și monitorizare a riscurilor, inclusiv de reducere a acestora, cu scopul de
a asigura un mediu de viață sustenabil pentru comunități.

Detalii suplimentare pot fi obținute la:
clbrosteni@yahoo.com
Telefon: 0040726/201.313
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