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Bazându-se pe succesul rețelelor de transfer, 

URBACT și Urban Innovative Actions au 

dezvoltat un mecanism pilot de transfer 

pentru proiectele finalizate co-finanțate prin 

Urban Innovative Actions. Astfel, în perioada 

2021-2022 au fost finanțate rețele ce au 

utilizat metoda URBACT pentru a înțelege, 

adapta și reutiliza soluțiile inovatoare testate 

în cadrul proiectelor Urban Innovative 

Actions (UIA). 

Două orașe din România, Cluj-Napoca și 

Timișoara, au participat în calitate de 

partneri, în rețelele mecanismului de transfer 

UIA. 

Vă invităm să citiți în paginile următoare o 

scurtă prezentare a acestor proiecte. 
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Proiectul CO4CITIES a avut ca scop diseminarea 

metodologiei elaborate în cadrul proiectului –CO-

CITY Gestionarea colaborativă a bunurilor comune -

urbane pentru a contracara sărăcia și polarizarea 

urbană, co-finanțat prin Urban Innovative Actions și 

implementat în perioada 2017-2020 de orașul Torino. 

Dintre rezultatele acestui proiect menționăm crearea 

unor întreprinderi  sociale și  transformarea 

structurilor abandonate și a terenurilor neocupate în 

centre de participare a locuitorilor la viața comunității. 

În procesele de regenerare urbană, combatere a 

sărăciei și excluziunii sociale au fost implicate 

platforme TIC inovatoare, ca de exemplu rețeaua 

social urbană First Life, dezvoltată de Universitatea 

din Torino. 

Pentru a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a 

conviețui într-o comunitate activă, dar și pentru a 

stimula procesul de implicare civică în toate cartierele 

orașului, proiectul CO4CITIES a explorat diverse 

mecanisme de activare a funcționalităților alternative 

în spațiile publice din cartiere.

Din această perspectivă, proiectul CO-CITY a fost 

considerat ca extrem de relevant pentru orașul Cluj-

Napoca. Cu peste 1.800 de companii IT și cele mai 

dinamice start-up-uri din țara noastră, acesta este 

cunoscut ca un hub tehnologic al României, un oraș al 

clusterelor din IT și al industriilor creative. Cu toate 

acestea, construirea și menținerea încrederii 

cetățenilor în ecosistemul local este o provocare și o 

responsabilitate constantă a autorităților, inclusă în 

agenda locală de cel puțin un deceniu. 

Orașe partenere: 
CO4CITIES, pe scurt: 

>> Torino (Italia) – partener lider 

>> Gdańsk (Polonia)
>> Cluj-Napoca (România). 
Perioada de implementare: 
1 iunie 2021 – 19 septembrie 2022

>> Budapesta (Ungaria)

Valoarea adăugată a acestui proiect 

constă în stabilirea unui scenariu win-win 

pentru oraș, organizațiile culturale, creative, 

educaționale, de inovare și cetățeni. De 

asemenea, proiectul a contribuit la sporirea 

coeziunii sociale și încrederii comunității, 

prin angajarea atât a administrației publice, 

cât și a părților interesate din oraș în 

crearea unui  „nou mod de a face lucrurile” 

definit bazat pe colaborare,  co-proiectare și 

responsablitate comună.
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instrumente colaborative pentru regenerare urbană

Proiectul CO4CITIES
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https://urbact.eu/networks/co4cities
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/turin


Trăim într-o lume în care condițiile economice se 

schimbă foarte rapid. Clienții sunt mai exigenți, 

concurenți noi intră pe piață, iar adaptarea la noile 

tehnologii impune schimbări ale modelului de afaceri. 

În acest context, cunoștințele și expertiza furnizată de 

firmele de IT și software, de firmele de consultanță, de 

cele de marketing și de furnizorii de servicii financiare 

sunt foarte valoroase pentru firmele de producție. 

Grupul Local URBACT , organizat de Primăria 

Municipiului  Timișoara,  a fost  alcătuit  din 

reprezentanți ai autorităților publice locale, 

universităților, companiilor, asociațiilor și experților 

din diferite domenii. Acesta a identificat provocarea la 

nivelul  orașului :  constituirea unei structuri 

specializate la nivelul primăriei care să fie o veritabilă 

legătură între toți actorii urbani și să ofere servicii 

integrate tuturor acestora. Nevoia unui facilitator a 

fost resimțită în toate situațiile care se bazează pe 

colaborare: definirea politicilor, instruirea forței de 

muncă, proiectarea lanțurilor de aprovizionare locale, 

comunicarea cu autoritățile locale, activitățile de 

marketing și branding local. 

Prin implementarea proiectului AS Fabrik Bilbao 

Alliance, finanțat prin Urban Innovative Actions, 

orașul spaniol Bilbao a creat un ecosistem economic 

colaborativ pentru studenți, antreprenori și experți, 

facilitând transformarea digitală în industria 

prelucrătoare. În cadrul proiectului au fost concepute 

noi programe educaționale universitare, au fost 

elaborate noi modele de afaceri, adaptate cerințelor 

curente ale pieței și au fost organizate activități care 

au permis principalilor actori (factori de decizie locali, 

experți, reprezentanți ai mediului academic și al 

mediului de afaceri) să dialogheze pentru a găsi noi 

modalități de utilizare a instrumentelor IT pentru 

asigurarea echilibrului între ofertă și cerere. 

Orașul Timișoara a participat în această rețea pentru 

a îndeplini unul dintre obiectivele sale, acela de a 

stimula inovarea în dezvoltarea urbană. 

O structură mai bună a ecosistemului de inovare, 

crearea de noi parteneriate și furnizarea de servicii 

adecvate vor duce la îmbunătățirea mediului 

economic, la transformarea orașului în unul mai 

locuibil, mai inteligent și mai verde.

Rezultate: 
>>  4 întâlniri ale rețelei transnaționale
>>  3 planuri de investiții pentru adaptate 
nevoilor locale
>>  10 rapoarte tematice 

14 iunie 2021 – 1 decembrie 2022
Perioada de implementare:
>>  Timișoara (România). 

AS TRANSFER, pe scurt: 
Orașe partenere: 
>>  Bilbao (Spania) – partener lider
>>  Bielsko-Biala (Polonia)
>>  Tartu (Estonia)
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Proiectul AS TRANSFER
specializare inteligentă pentru transformare digitală în industrie 
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https://urbact.eu/networks/as-transfer
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/bilbao
https://urbact.eu/networks/as-transfer


Primul apel de proiecte în cadrul Programului 

Interreg URBACT IV va fi lansat în ianuarie 2023 

și va fi dedicat Rețelelor de planificare a 

acțiunilor.

>>  Un formular pentru cei care vor să fie înscriși 

în baza de date pentru diseminarea informațiilor 

aferente Programului Interreg URBACT IV, 

disponibil la

>>  Un chestionar pentru identificarea nevoilor 

p o t e n ț i a l i l o r  b e n e fi c i a r i ,  d i s p o n i b i l  l a 

https://forms.gle/rjZPK3DtcFZkKoky7. 

Totodată, vă reamintim că la nivelul Programului 

Interreg URBACT IV a fost creat un instrument de 

căutare a partenerilor, ce poate fi accesat la: 

https://urbact.eu/partnersearchtool.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați să 

depună cereri de finanțare în cadrul acestui apel, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitate de Autoritate Națională 

și Punct Național URBACT IV, a elaborat 

următoarele instrumente:

https://forms.gle/XEcpp7FreLhUQKoU6. Cei 

înscriși în această bază de date vor primi regulat 

informații actualizate despre Programul Interreg 

URBACT IV și apelurile programate pentru a fi 

lansate în viitor, invitații la evenimente relevante 

pentru rețelele URBACT, newslettere și alte 

materiale de informare.

Ce ne aduce anul 2023? 
URBACT IV 2021 - 2027

>>  14 decembrie 2023 – sesiune online de 

întrebări și răspunsuri. 

>>  6-7 decembrie 2022 – Vilnius (Lituania) 

Totodată, EUI organizează o serie de evenimente 

dedicate potențialilor aplicanți, astfel: 

Apelul se bazează pe principiile de bază ale 

inițiativei New European Bauhaus. Se dorește ca 

proiectele propuse să fie inovative, participative, 

de bună calitate, iar rezultatele obținute să fie 

măsurabile și transferabile.

>>  16 noiembrie 2022 – sesiune online de 

întrebări și răspunsuri

>>  29-30 noiembrie 2022 – Sofia (Bulgaria)

Primul apel de proiecte în cadrul EUI a fost lansat 

și este deschis în perioada 10 octombrie - 19 

ianuarie 2023, ora 14.00 CET. Bugetul total 

dedicat acestui apel este de 50 de milioane de 

euro. 

Pentru a sprijini elaborarea unor proiecte 

competitive, reprezentanții EUI pun la dispoziție 

u n  i n s t r u m e n t  o n l i n e ,  d i s p o n i b i l  a i c i : 

https://www.urban- in i t iat ive .eu/onl ine-

guidance-innovative-actions.

European Urban Innitiative (EUI)
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