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ASISTEN�� TEHNIC� PENTRU SUS�INEREA AC�IUNILOR CE CONTRIBUIE LA 
REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN CADRUL STRATEGIEI 

INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABIL 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA INTERCOMUNITAR� ITI DELTA DUN�Rl 
deruleaz�, începând cu 01 ianuarie 2019, proiectul "Asisten�� tehnic� pentru sus�inerea ac�iunilor 
ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul strategiei integrate de dezvoltare 
durabil�". 

Proiectul are o perioad� de implementare de 60 de luni, respectiv de la 01 ianuarie 2019 
pân� la data de 31 decembrie 2023, cu o valoare total eligibil� a proiectului de 20.380.418,36 lei, 
din care valoarea eligibil� nerambursabil� din FEDR: 16.914.912,28 lei. 

Obiectivul general al proiectului este sus�inerea ac�iunilor ce contribuie la realizarea 
obiectivelor pe sectoare prioritare ale SIDD DD, in vederea dezvoltäri durabile a teritoriului TI 
Delta Dun�rii. 

Principalele rezuitate previzionate în cadrul proiectului sunt: 2 conferin�e organizate (de 
deschidere proiect �i închidere proiect), 3 conferin�e tematice organizate, 5 Forumuri de 
Monitorizare organizate, 8 intalniri ale membrilor Comitetului Consultativ/ subcomitetelor din 
cadrul CC desfâ_urate, 75 ateliere de lucru organizate, 6 experti pu_i la dispozitia beneficiarilor, 
minimum 48 de intålniri organizate prin CARAVANA ITI Delta Dunäri, minimum 10 proiecte de 
bune practici identificate _i promovate, minimum 20 de materiale/ articole/ lipuri video etc. 
realizate pentru promovarea exemplelor de bune practici, minimum 5 parteneriate/ colaboräri etc. 
fncheiate, anunturi afi_ate prin intermediul mijloacelor online (facebook, google, instagram), avize 
de conformitate emise pentru solicitan�i, proiecte aflate in implementare _i postimplementare
monitorizate, vizite la locul de implementare a proiectelor finantate în teritoriul ITI, particip�ri la 
fntálniri AM-uril Ministere, conditii tehnice _i logistice corespunz�toare asigurate pentru 
functionarea aparatului tehnic al ADI ITI DD, 180 de zile de instruire asigurate pentru personalul
ADI ITI DD, 4 vizite schimburi de experien�� cu alte teritorii ITI/ entit��i ce implementeaz�
strategii de dezvoltare finantate prin intermediul mecanismului ITI, website imbun�t��it _i 
intretinut. 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional� prin POAT 2014-2020. 

Informatii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la: 
Asocia�ia pentru Dezvoltarea Intercomunitar� ITI Delta Dun�rii 
Tulcea, str. Pácii, nr. 20, office@itideltadunarii.com www.itideltadunarii.com, 
Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817

https://www.facebook.com/itideltadunarii 


