
 

RESTART_4Danube. 

Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration 

for a stronger Danube region 

Promovarea industriilor creative în regenerarea urbană pentru o regiune dunăreană 

mai puternică 

 

Orașele din regiunea Dunării se confruntă cu provocări in dezvoltarea unei culturi care 

generează sinergii publice/private pentru promovarea IMM-urilor și stimularea comunităților urbane 

creative. Pentru a depăși aceste provocări, obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea 

condițiilor-cadru & a instrumentelor de politică prin susținerea Strategiei de Specializare Regională & 

Locală S3 pentru un nou model de Regenerare Urbană care implică Industrii Culturale si Creative 

(ICC). 

În acest mod, sunt definite 3 obiective specifice: 

• Elaborarea unei strategii comune pentru sprijinirea dezvoltărilor urbane creative și inovatoare. 

• Implementarea a 5 Planuri de acțiune locală pentru stimularea colaborării transnaționale și 

dezvoltarea legăturilor în regiunea Dunării. 

• Furnizarea de diferite oportunități și platforme autorităților publice pentru a discuta si a face  

schimb de idei. 

Ca parte a acțiunii-pilot a proiectului, vor fi elaborate 5 planuri de acțiune locală (LAP). 

Planurile vor îmbunătăți în mod semnificativ cooperarea transnațională și instituțională și vor 

consolida capacitatea institutionala.  

• LAP 1 - Noi spații pentru experimentare, inovație și antreprenoriat în sectorul CCI din Craiova, 

România. 

• LAP 2 - Regenerarea durabilă a clădirilor industriale din Rijeka, Croația. 

• LAP 3 - Dezvoltare orientată spre tranzit în Maribor, Slovenia. 

• LAP 4 - Renovarea patrimoniului și a clădirilor istorice din Sárvár, Ungaria. 

• LAP 5 - Regenerare urbană ecologică în Vratsa, Bulgaria. 

 

 



Rezultatele așteptate: 

• o strategie comună privind regenerarea urbană creativă a regiunii Dunării,  

• un nou set de instrumente pentru regenerarea urbană creativă,  

•  5 planuri de acțiune locală,  

• un pachet de acorduri de cooperare între întreprinderi și instituțiile de cercetare și dezvoltare, 

• un pachet de audituri,  

• un set de instrumente de formare cu module privind creativitatea și guvernanța urbană și 

managementul inovării urbane. 

Parteneriatul cuprinde 25 de parteneri de proiect din 12 țări și este coordonat de 

Universitatea "Politehnica" din București, România. Proiectul utilizează o abordare helix cvadruplu 

prin colaborarea a 11 autorități publice, 7 organizații de suport pentru companii și business, 4 

instituții de învățământ superior & cercetare și 3 actori ai societății civile. Țările participante in cadrul 

proiectului RESTART_4Danube alaturi de România sunt Germania, Slovenia, Croația, Bulgaria, Austria, 

Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Ucraina, Serbia și Estonia. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova joaca un rol important în consorțiu, fiind responsabil 

de elaborarea Planului de Actiune Locala 1 - Noi spații pentru experimentare, inovație și 

antreprenoriat în sectorul CCI din Craiova, România. 

Durata proiectului 07.2020 – 12.2022 

Proiectul RESART_4Danube este cofinanțat din 3 fonduri ale Uniunii Europene, Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Instrumentul de asistență pentru preaderare și Instrumentul 

european de vecinătate (FEDR, IPA, ENI). 

              Valoarea proiectului:  

 Total: 1.814.895 euro 

 Contribuția FEDR: 1.348.100 euro 

 Contribuția IPA: 57.710,75 euro 

 Contribuția ENI: 136.850 euro 

 
Web page: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube 
Link-urile Social media ale proiectului: 

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube  

• LinkedIn business page: https://www.linkedin.com/company/restart4danube  

• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube  

• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/  

 


