Cod proiect

ROHU-48

Titlu proiect

Dezvoltarea unei capacități de răspuns integrate în cazul situațiilor de
urgență transfrontaliere

Axă prioritară
Prioritate de
investiție

Obiectiv

5 - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare
în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)
5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice,
asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de
gestionare a dezastrelor
Obiectivul general al proiectului DIRCCES este îmbunătățirea nivelului de
siguranță a populației din regiunea transfrontalieră și astfel, reducerea
costurilor sociale, economice și de mediu ale dezastrelor naturale din
acest teritoriu.
Beneficiar Principal: UAT Orașul Aleșd (România)

Parteneriat

Budget total

Sumar

Beneficiar: UAT Comuna Șinteu (România)
Orașul Szarvas (Ungaria)
485.400,00 Euro, din care FEDR, 399.532,74 Euro
Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele
activități:
- organizarea unui eveniment comun în Aleșd
- elaborarea unei strategii comune privind diverse scenarii care pot
apare în cazul situațiilor de urgență
- organizarea unui eveniment comun în Șinteu care va consta in simulări
si exerciții
- organizarea în Szarvas a unei activități comune care va consta in 5 info
days in scopul informării locuitorilor din zona privind importanta
prevenirii riscurilor si a protecției mediului dar și de a crea legături între
locuitorii din zonă și serviciile de urgență
Rezultatele proiectului:
- organizarea a 5 info days în Szarvas
- organizarea a doua evenimente comune în Șinteu si Aleșd
- achiziția de echipament specific (generator electric, motopompe,
vehicule de intervenție, tractor, plug pentru zăpadă, etc).
- 38.789 persoane asigurate prin servicii de intervenții de urgență mai bine
echipate în zona Aleșd, Șinteu si Szarvas

Parteneriat pentru un viitor mai bun
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Cod proiect

ROHU-202

Titlu proiect

Mureșul care ne leagă

Axă prioritară

6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și comunități)

Prioritate de

11/b - Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării

investiție

între cetățeni și instituții. Cooperarea pentru cetățeni.
Obiectivul principal al proiectului este de a oferi, comunităților din

Obiectiv

regiune, o perspectivă comună in vederea încurajării comunităților de
pe ambele părți ale frontierei să creeze parteneriate, să coopereze intre
ei.

Parteneriat

Beneficiar Principal: : Fundația Diaspora (Romania)
Beneficiari: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület (Ungaria)

Budget total

60,495.00 Euro din care FEDR 51,420.75 Euro
Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului
următoarele activități:


104 de persoane vor fi implicate în activitățile noilor cluburi locale



va fi organizat un atelier în vederea instruirii conducătorilor
cluburilor


Sumar

organizarea unui picnic comun pe malul Mureșului / Maros

Rezultatele proiectului:


crearea de noi cluburi locale in Igriș, Cenad, Pecica, Semlac, Deszk,
Magyarcsanad, Maroslele și Ferencszallas



organizarea unei expoziții comune de două zile, cu materiale create
în cluburile locale



104 persoane, din ambele părți ale graniței, vor participa la
activitățile proiectului

Parteneriat pentru un viitor mai bun
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Cod proiect
Titlu proiect
Axă prioritară
Prioritate de
investiție
Obiectiv

Parteneriat

Buget total

ROHU-357
Cooperarea pentru standarde înalte de sănătate în prevenirea,
identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în
Euroregiunea Bihor-Hajdú Bihar
4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în
domeniul sănătății şi prevenției bolilor)
9/a – Investiții în infrastructura medicală
Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medicală preventivă, timpurie
și curativă a întregii populații din regiunea Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar.
Beneficiar Principal: Spitalul Județean Clinic de Urgență Oradea
(România)
Beneficiari:
Spitalul Gróf Tisza István Berettyóújfalu (Ungaria)
Orașul Hajdúböszörmény (Ungaria)
3.000.000,00 Euro, din care FEDR, 2.550.000,00 Euro
Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului
următoarele activități:
- achiziționarea și instalarea echipamentului medical necesar
- acțiuni de promovare pentru screeningul pentru sănătate și
furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea
bolilor cu frecvență înaltă în zona eligibilă
- acțiuni pentru îmbunătățirea accesului grupurilor defavorizate la
infrastructura de sănătate
- schimbul de know-how și activitățile de consolidare a capacității
între partenerii de proiect

Sumar

Rezultatele proiectului:
- Achiziție de echipament medical pentru Laboratorul de
Analize Medicale complet automatizat - LP
- Achiziția de echipament medical pentru 4 secții (laborator,
unitate de urgență, ginecologie și farmacie) –PP2
- achiziția de echipament medical pentru 3 secții medicale
(tratamente de reabilitare - cardiologie și muscularoscheletice, pneumologie și îngrijire dentară primară) –PP3
- 711.343 persoane au acces la servicii de sănătate
îmbunătățite
- 38 departamente dotate cu echipament modern

Parteneriat pentru un viitor mai bun
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Cod proiect

ROHU-392

Titlu proiect

Răspuns integrat pentru asistența medicală în regiunea
transfrontalieră
4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în
domeniul sănătății și prevenției)

Axă prioritară
Prioritate de
investiție

Obiectiv

Parteneriat
Budget total

Sumar

9/a - Investiții în infrastructura medicală
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor de
sănătate din Moftin și Nyíradony și a împrejurimilor acestora, printr-o
investiție complexă în infrastructură și achiziționarea de echipamente
speciale, ceea ce contribuie la crearea unor servicii comunitare de
sănătate adecvate în zona de frontieră.
Beneficiar Principal: Comuna Moftin (România)
Beneficiar: Consiliul Local Nyíradony (Ungaria)
1.251.969,00 Euro, din care FEDR, 1.064.173,65 Euro
Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului
următoarele activități:
- acțiuni de prevenire în domeniul sănătății publice
- creșterea sănătății generale a cetățenilor care trăiesc în aria țintă a
proiectului
- organizarea unui training medical privind problemele medicale de
urgență
- organizarea a două ateliere transfrontaliere de prevenire
- organizarea de evenimente în domeniul sănătății publice
- calitatea întregului nivel de servicii de sănătate va crește,
ambulanțele intervin nu numai în Nyíradony, ci și în toate localitățile
înconjurătoare în caz de urgență
- creșterea calității serviciilor de sănătate în Moftin prin dezvoltarea
unei rețele de asistență medicală rurală și achiziționarea de
echipamente medicale
Rezultatele proiectului:
- construirea unei rețele de asistență medicală rurală –Moftin
- achiziționarea de echipamente medicale pentru centrele rurale de
medicina - Moftin
- construcția stației de ambulanță în Nyíradony
- 54.828 persoane care au acces la servicii de sănătate îmbunătățite
- 7 departamente de medicină modernizate
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Cod proiect

ROHU-407

Titlu proiect

Accesul transfrontalier la servicii de urgență de înaltă calitate și asistență
medicală primară în comunitățile mici

Axă prioritară

4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul
sănătății și prevenției bolilor)

Prioritate de
investiție

Obiectiv

Parteneriat

Buget total

Sumar

9/a - Investiții în infrastructura medicală
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta servicii de sănătate
comunitare, în zona transfrontalieră, în cadrul centrului medical permanent din
Ardud şi practicile de asistență medicală primară din Napkor. Acestea se
adresează optim nevoilor populației în intervențiile de urgență, prevenire,
identificare precoce și tratament eficient, concentrându-se pe bolile sistemului
circulator care reprezintă principala cauză de deces în regiune și la nivelul UE.
Beneficiar Principal: Primăria Comuna Ardud (România)
Beneficiari: Primăria Comuna Napkor (Ungaria)
Asociația CREST (România)
545.102,11 Euro, din care FEDR, 463.336,77 Euro
Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele
activități:
- instruirea personalului medical din cadrul unităților medicale primare în
resuscitarea cardio-respiratorie și în gestionarea leziunilor vasculare în
hipertensiune
- dezvoltarea în comun a unui ghid armonizat a bunelor practici
- renovarea clădirii în vederea asigurării îmbunătățirii condițiilor de
infrastructură pentru servicii de sănătate sigure și de calitate (BL)
- dotări pentru cabinetele medicilor de familie locali (B2)
Rezultatele proiectului:
- lucrări de reabilitare și dotare a centrului de permanență medicală din
Ardud
- dotări ale celor două unități de asistență medicală primară din Napkor,
cu echipamente și tehnologie de calitate
- cursuri pentru instruirea personalului medical al unităților de asistență
primară în reanimarea cardio-respiratorie și în gestionarea leziunilor
vasculare la hipertensiune
- 2 ghiduri de bune practici armonizate, unul în reanimare și unul în
gestionarea bolilor sistemului circulator
- 3 secții de asistență medicală afectate de echipamente modernizate
- 29.199 de persoane care au acces la servicii de sănătate îmbunătățite

Parteneriat pentru un viitor mai bun
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Cod proiect
Titlu proiect
Axă prioritară
Prioritate de
investiție

Obiectiv

ROHU-443
Bebeluși transfrontalieri - conectarea serviciilor de sănătate în domeniul
obstetricii - ginecologiei și îngrijirii neonatale între Spitalul Clinic de Urgență
Pius Brânzeu Timișoara și Clinica Pediatrică din Szeged
4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în
domeniul sănătății și prevenției bolilor)
9/a - Investiții în infrastructura medicală
Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de prevenire și de îngrijire a
sănătății în serviciile de obstetrică-ginecologie și neonatologie din zona
transfrontalieră româno-maghiară prin investiții în infrastructură medicală,
inclusiv echipamente și implementarea unor măsuri soft care rezultă din
colaborarea și schimbul de know-how, pentru a reduce inegalitățile în
materie de sănătate în rândul populației.
Beneficiar Principal: Consiliul Județean Timiș (România)

Parteneriat

Beneficiari:
Universitatea din Szeged (Ungaria)
Spitalul Clinic de Urgență "Pius Brânzeu" Timișoara (România)

Buget total

FAF 13.813.965,84 Euro, din care FEDR, 11.741.870,95

Sumar

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele
activități:
- îmbunătățirea infrastructurii și o mai bună expertiză medicală
- îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății în domeniul obstetricăginecologie și neonatologie în zona transfrontalieră
- armonizarea și îmbunătățirea capacității personalului medical
transfrontalier prin schimb de experiență / know-how și instruire în
comun
- furnizarea de informații transparente și implicarea semnificativă a
populației
Rezultatele proiectului:
- construirea și echiparea unei noi clinici de obstetrică-ginecologie în
Timișoara,
reconstituirea și dotarea cu echipamente profesionale a două secții de
sănătate din Szeged
- elaborarea de protocoale medicale comune
- 15 secții de spital modernizate
- 1.976.348 persoane au acces la servicii medicale îmbunătățite

Parteneriat pentru un viitor mai bun
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Cod proiect
Titlu proiect
Axa prioritară

ROHU-450
Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și
prevenție
4 – Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în
domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor)

Prioritatea de
investiții

9/a – Investirea în infrastructura medicală

Obiectiv

Proiectul vizează atenuarea ratelor de morbiditate și mortalitate a
cancerului și a bolilor circulatorii, acestea fiind de departe cele mai
răspândite cauze de deces atât în Europa, cât și în zona
transfrontalieră.

Parteneriat

Beneficiar Principal: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ –
Hódmezővásárhely - Makó (Ungaria)
Beneficiari: Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu (România)

Buget TOTAL

Sumar

9.266.172,56 Euro din care FEDR 7.876.246,67 Euro
Proiectul prevede următoarele activități:
- extinderea și îmbunătățirea facilităților existente
- în ambele locații vor rula diverse programe de screening (inclusiv
autobuze de screening, bine echipate și cu implicarea medicilor
generaliști și a altor instituții din mediul rural) pentru a mări
proporția populației care a beneficiat de screening
- ca element inovativ, screening-ul va fi extins la generațiile mai
tinere (adică copiii prematuri) în colaborare cu spitalele locale
- îmbunătățirea metodelor de diagnostic și terapie
- dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și
prevenție
- instituțiile și autoritățile regionale/locale vor putea să elaboreze
și să pună în aplicare programe de screening și prevenție nu
numai în zona de frontieră, ci și în ambele țări
Rezultate:
 noua clădire a spitalului din Hódmezővásárhely va fi extinsă
cu două etaje suplimentare care să cuprindă Departamentul
de Medicină Internă și Pediatrie
 un nou Centru de Prevenție Medicală va fi creat prin
renovarea unei clădiri vechi din Satu Mare
 13 secții de spital modernizate
 1.139.644 persoane au acces la servicii medicale îmbunătățite

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

