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Consiliul Judeţean Satu Mare a implementat proiectul ”COMPAS 20Concepţii şi Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi Strategică până în
2020” , cod SMIS 2951. Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 20072013, axa prioritară 1 - ” Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice”, domeniu major de intervenţie 1.1 ”Îmbunătăţirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, operaţiunea ”Strategii
de dezvoltare locală”.
Obiectivul general al proiectului a fost crearea unei administraţii publice locale
eficiente, prin îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică, şi dezvoltarea
capacităţii de formulare a politicilor publice la nivelul judeţului Satu Mare.
Proiectul a avut ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului
Satu Mare până în anul 2020, respectiv instruirea funcţionarilor din
administraţia publică a judeţului Satu Mare în domeniul planificării strategice.
Strategia de dezvoltare a judeţului este un document de programare pe
termen mediu, care vine în sprijinul administraţiei judeţene în vederea stabilirii
priorităţilor de dezvoltare, a modalităţilor de intervenţie oportune ale administraţiei în
contextul unei dezvoltării economice şi sociale viitoare.
Grupul ţintă a fost reprezentat de administraţia publică a judeţului Satu Mare,
format din specialiştii din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, reprezentanţii ai 64
de primării şi nu în ultimul rând reprezentanţi ai instituţiilor subordonate şi
descentralizate din judeţul Satu Mare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 467.935 lei, din care 458.935 lei au
reprezentat valoarea eligibilă, formată din finanţarea nerambursabilă din Fondul
Social European în valoare de 390.094,75 lei, finanţarea nerambursabilă din bugetul
naţional în valoare de 59.661,55 lei şi cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean
Satu Mare a cheltuielilor eligibile în valoare de 9.178,70 lei. Beneficiarul proiectului a
asigurat pentru implementarea proiectului şi cheltuielile neeligibile în valoare de
9.000 lei.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 29 de luni.
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