AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV

REŢEAUA COMUNICATORILOR BI REGIO
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A. CONTEXT
Comunicarea în ceea ce priveşte dezvoltarea regională susţinută de Uniunea Europeană este un
domeniu specializat, care necesită implicarea a cât mai mulţi actori, la nivelul regional şi local.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) are
responsabilitatea de a conştientiza toate grupurile ţintă (potenţiali beneficiari, beneficiari, mass
media şi publicul larg) asupra fondurilor disponibile prin Regio - Programul Operaţional Regional,
precum şi de a creşte nivelul de transparenţă a cheltuirii acestor fonduri.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, AM POR consideră necesară realizarea unei reţele de
comunicatori, formată din reprezentanţi la nivel central, dar şi din fiecare regiune de
dezvoltare, care vor avea drept atribuţii diseminarea informaţiilor despre Regio - Programul
Operaţional Regional. În cadrul reţelei vor putea participa şi reprezentanţi ai societăţii civile şi
ai mediului de afaceri, având în vedere domeniile în care se poate acorda finanţare prin
program.
La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, responsabilitatea organizării reţelei regionale şi a integrării
acesteia în reţeaua naţională a fost asumată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională BucureştiIlfov (ADRBI), în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Regio, prin Departamentul
Promovare Regională şi Investiţii (DPRI).
B. OBIECTIVE
Obiectivul strategic al reţelei este de a asigura informarea promptă şi corectă a potenţialilor
beneficiari, a beneficiarilor, a mass media şi a publicului larg despre oportunităţile de finanţare
prin Programul Operaţional Regional.
Obiective specifice:



Crearea unui sistem de cooperare inter-instituţională
Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul promovării Programului Operaţional
Regional şi a brandului acestuia, Regio.
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C. MEMBRI
Reţeaua comunicatorilor BI Regio este constituită din reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai asociaţiilor profesionale, ai altor
categorii de potenţiali beneficiari de finanţare prin Regio sau interesate de implementarea
programului în regiunea Bucureşti-Ilfov, nominalizaţi în acest sens de către conducerea
organismelor respective.
Din reţea fac parte responsabilii cu activităţile de comunicare din cadrul ADRBI – DPRI, din
cadrul Organismelor Intermediare ale celorlalte programe operaţionale sectoriale, ai Agenţiei de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) şi ai
altor instituţii relevante.
D. INSTRUMENTE DE LUCRU
ADRBI va organiza întâlniri trimestriale de lucru ale reţelei, în cadrul cărora vor fi discutate
activităţile derulate, precum şi modalităţile de îmbunătăţire a acestora. In plus, ADRBI poate
iniţia, la solicitarea membrilor reţelei, organizarea unor reuniuni tematice pe teme de interes.
Pe web site-ul regional dedicat Programului Operaţional Regional, www.regioadrbi.ro, va fi
dezvoltat un forum dedicat reţelei comunicatorilor BI Regio. Acesta va fi folosit ca un instrument
pentru schimbul rapid de informaţii şi documente între membrii reţelei.
E. ATRIBUŢII
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov













asigură organizarea, coordonarea şi animarea reţelei BI Regio
asigură promovarea Programului Operaţional Regional în conformitate cu Planul regional
de comunicare pentru Regio şi transmiterea către membrii reţelei a informaţiilor
actualizate privind accesarea fondurilor şi implementarea programului
transmite toate informaţiile relevante pentru activitatea reţelei membrilor desemnaţi ai
acesteia
stabileşte calendarul întâlnirilor de lucru ale membrilor reţelei şi este responsabil cu
organizarea acestor întâlniri
moderează întâlnirile de lucru ale reţelei comunicatorilor şi întocmeşte minutele
acestora, pe care le transmite tuturor membrilor reţelei
pune la dispoziţia membrilor reţelei materiale informative considerate relevante pentru
derularea activităţii acestora prin canalele disponibile (transmiterea de publicaţii,
informarea prin e-mail, fax etc.)
actualizează permenant baza de date cu membrii reţelei şi transmite aceste informaţii,
periodic, către responsabilul din cadrul AM POR
participă la toate întâlnirile de lucru ale reţelei naţionale
participă la vizitele de studiu, care au drept scop schimbul de bune practici, organizate
de AM POR
propune activităţi de informare şi publicitate, în conformitate cu Planul de Comunicare
pentru Regio - Programul Operaţional Regional, la care pot participa membrii reţelei
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Membrii reţelei
Membrii reţelei BI Regio, în calitatea lor de reprezentanţi desemnaţi şi de facilitatori ai
transferului de informaţii în cadrul instituţiilor pe care le reprezintă:
 transmit informaţiile actualizate despre Regio - Programul Operaţional Regional către
potenţialii beneficiari, beneficiarii direcţi şi publicul larg
 pun la dispoziţia celor interesaţi materialele de informare şi promovare transmise de
reprezentanţii AM POR
 sprijină ADRBI în organizarea întâlnirilor cu potenţialii beneficiari şi publicul larg din zona
în care-şi desfăşoară activitatea
 transmit ADRBI solicitările de informaţii din partea potenţialilor beneficiari şi a
beneficiarilor de finanţări prin Regio
 participă la evenimentele de promovare şi la întâlnirile de lucru organizate de ADRBI
 participă la evenimentele, vizitele de studiu etc. organizate de ADRBI
 propun activităţi de informare şi comunicare menite să crească vizibilitatea Regio Programul Operaţional Regional în zonă
 informează ADRBI cu privire la înlocuirea reprezentantului instituţiei în cadrul reţelei sau
la schimbarea datelor de contact ale acestuia
F. AVANTAJELE MEMBRILOR REŢELEI
Avanatajele membrilor reţelei comunicatorilor BI Regio sunt următoarele:
 primesc în timp real informaţii verificate şi sintetizate privind Regio – Programul
Operaţional Regional
 primesc toate publicaţiile, materialele de informare şi de promovare referitoare la Regio,
realizate de AM POR şi ADRBI
 primesc şi pot solicita documente de referinţă privind Regio – Programul Operaţional
Regional: Programul Operaţional Regional 2017-2013, Documentul Cadru de
Implementare, Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013, Planul naţional şi Planul
Regional de Comunicare pentru Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Raportul anual de implementare a Regio – Programul Operaţional Regional, ghidurile
solicitantului, fişe sintetice pentru fiecare Domeniu Major de Intervenţie al Regio –
Programul Operaţional Regional, buletine de informare, statistici etc.
 sunt invitaţi să participe la evenimente de informare, seminarii, ateliere de lucru
dedicate Regio – Programul Operaţional Regional
 pot propune organizarea de evenimente comune împreună cu ADRBI pentru colaboratorii
proprii pe teme legate de promovarea Regio – Programul Operaţional Regional şi
încurajarea absorbţiei fondurilor pe care acesta le pune la dispoziţie pentru dezvoltarea
regiunii
 pot beneficia de lectori din partea ADRBI la evenimentele organizate pentru colaboratorii
proprii pe teme legate de implementarea şi absorbţia fondurilor structurale sau
dezvoltarea regională
 primesc asistenţă de specialitate din partea ADRBI pentru identificarea surselor de
finanţare prin Regio – Programul Operaţional Regional, pentru completarea Cererii de
finanţare şi a dosarului aferent, în aplicarea şi respectarea prevederilor Manualului de
Identitate Vizuală pentru Regio, ca şi pentru organizarea de evenimente dedicate
promovării Regio – Programul Operaţional Regional
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G. ACCESUL ÎN REŢEA ŞI MENŢINEREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Accesul în reţeaua comunicatorilor BI Regio se face prin desemnarea unui reprezentant al
instituţiei interesate de către conducătorul acesteia şi prin aderarea la documentele
programatice şi de lucru ale reţelei.
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