NELI – Reţea de cooperare pentru logistică şi educaţie navală,
focalizate pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunării,
susţinută de soluţii inovatoare finanţate din fonduri structurale europene (FSE) – SEE
Acronim

NELI
Program
Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE), Axa Prioritara 3 Îmbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 - Dezvoltarea strategiilor de diminuare a
"diviziunii digitale".
Contract de finantare
SEE/A/223/3.2/X
Proiectul NELI este finantat de Uniunea Europeana în cadrul Programului de
Cooperare Transnationala Sud Estul Europei. Contractul de finantare pentru derularea
acestui proiect a fost semnat de catre CERONAV si Secretariatul Tehnic Comun, în numele
Autoritatii de Management, la începutul lunii septembrie 2009, si are o valoare totala de
2.167.820 Euro, din care 1.624.646 Euro reprezinta co-finantare din Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR). Proiectul beneficiaza si de co-finantare din Instrumentul pentru
Asistenta de Preaderare (IAP) în valoare de 218.000, 35 euro.
Durata
3 ani (aprilie 2009 - martie 2012)
Obiective
NELI este un proiect de cooperare iniţiat în vederea stabilirii unei reţele de
coordonare a mecanismelor pentru educare şi instruire în sectorul transportului pe ape
interioare.

-

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:
stabilirea unei reţele de cooperare între organizaţiile pentru educare şi instruire din
domeniul transporturilor pe ape interioare;
dezvoltarea şi implementarea conceptelor inovative referitoare la Informaţia şi
Tehnologia Comunicării şi a sistemelor de e-learning in sectorul transporturilor pe
ape interioare;

-

susţinerea şi dezvoltarea unui potenţial existent şi viitor al Centrelor de Informare şi
Instruire;
crearea şi diseminarea instrumentelor pentru promovarea sistemelor de life-longlearning şi a e-learning bazate pe perfecţionarea cunoştinţelor şi a aptitudinilor
umane în vederea calificărilor adecvate pentru funcţiile din sectorul transporturilor
pe ape interioare.

Parteneri în cadrul proiectului NELI
Leader de proiect:
• CERONAV – Centrul Român de Instruire şi Perfecţionare a Personalului Navigant
Parteneri:
• Via Donau – Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft mbH – Austria
• Ennshafen OÖ GmbH – Austria
• University of Applied Science Upper Austria Research & Development Ltd. - Austria
• EAMA – Executive Agency “Maritime Administration” – Bulgaria
• Budapest University of Technology and Economics – Ungaria
• National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications - Ungaria
• University of Craiova, Faculty of Engineering and Management of Technological
Systems – România
• Romanian Naval Authority – România
• Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies – Slovacia
• University of Žilina, Department of Water Transport – Slovacia
• Faculty of Transport and Traffic Sciences – Croaţia
• Inland Navigation Development Centre Ltd. – Croaţia
• School of shipping, shipbuilding and hydrobuilding – Serbia
• Odessa National Maritime Academy – Ucraina
Lansarea proiectului
Proiectul Neli – Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala, focalizata pe
transportul pe ape interioare în coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare finanţate
din fonduri structurale europene (FSE) – SEE a fost lansat oficial in data de 3 iulie 2009.
La trei luni de la evenimentul de lansare a Proiectului NELI, în data de 9 octombrie
2009, membrii Comitetului de Conducere au prezentat si analizat stadiul implementarii
acestuia în cadrul primei întâlniri anuale de acest fel.
La evenimentul organizat la Bucuresti s-au discutat pe larg cele mai importante
obiective ale proiectului, astfel:

• crearea unei retele de cooperare între organizatiile de educatie si pregatire din
domeniul transportului pe ape interioare, pentru a stimula activitatile de pregatire în
acest domeniu în regiunea Dunarii;
• proiectarea si implementarea de servicii de e-learning pentru navigatia pe ape
interioare, în scopul reducerii diviziunii digitale în regiunile Europei de Sud Est, si
• infiintarea si pilotarea Centrelor de Informare si Pregatire (România si Austria).
Activitati desfasurate
 Bucuresti, 8 octombrie 2009
În data de 8 octombrie 2009, s-au desfasurat lucrarile întâlnirii partenerilor la care a
fost prezentat stadiul de implementare a activitatilor proiectului, problemele întâmpinate si
rezultatele obtinute pâna în acest moment, precum si livrabilele pentru prima perioada de
raportare. De asemenea, partenerii au stabilit de comun acord modul în care vor fi realizate
activitatile programate pentru urmatoarea perioada.

web-site: www.neliproject.eu

