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Inovarea politicilor publice pentru castele, conace şi 
grădini istorice





Parteneriatul



Politicile publice vizate

➢ Programul Operațional Regional (România și Spania)

➢ Decretul pentru Patrimoniu Imobil (Flandra, Belgia)

➢ Programul de Politici Cultură și Patrimoniu (Provincia Gelderland,Olanda)



Obiective



Calitatea în cooperarea regională



Finanțe și economie



Susținerea promovării și a vizibilității

 



Acțiuni și rezultate

• Studiul de referință – impactul politicilor studiate asupra castelelor conacelor și 

domeniilor istorice

• Dezvoltarea de cunoștințe la nivel de organizație – vizite de studiu, evaluare 

reciprocă, seminarii tematice

• 4 planuri de acțiune cu propuneri de îmbunătățire a politicilor regionale 

• 2 ani de monitorizare a modului în care planurile de acțiune sunt puse în 

practică



Studiu de referință





Castele, conace și grădini istorice

Domenii istorice, multifuncționale, peri-urbane sau rurale compuse din mai multe 
părți care sunt/erau la origini administrate ca o unitate



Castele, conace și grădini istorice



Regiunea propusă pentru studiu

Development 
region

Province Province Province



Regiunea propusă pentru studiu



Rezultate preliminare
B - Date regionale

• Provocările specifice sunt presiunea urbană și depopularea de la nivel rural 

• Datele colectate din zona turismului sunt greu de pus în legătură cu 
patrimoniul cultural

• Lipsa statisticilor relevante la nivel regional



Rezultate preliminare
B - Castele, conace și grădini istorice

• Inventarul patrimoniului cultural național este un instrument necesar

• Inventariile tematice, regionale sau bazate pe programe de arhitectură ar 
oferi un pus de valoare 

• Castele, conacele și domeniile istorice sunt mai mult decât obiective 
protejate prin lege

• Una dintre cele mai mari amenințări la adresa acestora este fragmentarea

• Care ar fi potențialul castelelor, conacelor și domeniilor istorice dacă ar fi 
tratate ca rețele?



Rezultate preliminare
C - Instrumente vizate

• Mare parte a bugetelor este destinată restaurării și mentenanței
• Există două abordări bine definite de finanțare - distribuția egală a fondurilor/ 

distribuția tematică, regională sau pe criterii de transformare  



Rezultate preliminare
D - Grupurile interesate/actorii



Planul de acțiune

Document colaborativ, pe care urmează să îl dezvoltăm pe baza studiului de 
referință, cu ajutorul exemplelor de bună practică identificate în țările partenere și 
împreună cu grupurile interesate/actorii atrași.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1
536149600.pdf

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1536149600.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1536149600.pdf
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