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ADR Sud-Est, lansarea proiectului VIOLET la Tulcea
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*In 11 si 12 aprilie 2017, gazda ﬁind Consiliul Judetean Tulcea * Au fost prezentate oportunitatile de ﬁnantare
prin noul cu bani europeni; au fost vizitate Casa „Avramide” si Muzeul de Arta din Tulcea, ambele
reabilitate prin POR 2007 – 2013
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud- Est (ADR SE) – director general Luminita Mihailov, cu sediul la
Braila (str. Anghel Saligny nr. 24), a organizat și desfasurat la Tulcea, in 11 si 12 aprilie 2017, conferinta de
lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a energiei”
ﬁnantat prin Programul Interreg Europe, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute
de dioxid de carbon in toate sectoarele”. Conferinta de lansare a vizat schimbul de informatii si bune practici
intre regiunile partenere in proiectul, in domeniul protejarii si conservarii patrimoniului cultural si al eﬁcientei
energetice. Gazda a fost Consiliul Judetean Tulcea – presedinte Horia Teodorescu.
La manifestare – prima intalnire de coordonare a proiectului VIOLET,
primul eveniment interregional pentru schimburi de experienta si bune practici cu
partenerii proiectului – au participat peste 25 de reprezentanti ai organizatiilor
partenere in proiect, dar si persoane din autoritatile publice din Tulcea si
Constanta, angajati ai Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea, ai Asociatiei
pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunarii. Au fost prezentate masuri
de valoriﬁcare a patrimoniului cultural, inclusiv din perspectiva eﬁcientei
energetice a cladirilor de patrimoniu si oportunitati de ﬁnantare pentru reabilitarea/
modernizarea cladirilor publice prin intermediul Mecanismului ITI/ Programul Operational Regional (POR)
2014 – 2020. De asemenea, ADR SE a organizat, cu sprijinul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea, o
vizita de studiu la doua cladiri de patrimoniu introduse in circuitul turistic regional, Casa „Avramide” (din lista
obiectivelor de patrimoniu) si Muzeul de Arta din Tulcea, „proiecte de succes in domeniul restaurarii si reabilitarii
cladirilor de patrimoniu, ﬁnantate prin POR 2007 – 2013„, se precizeaza in comunicatul ADR SE.
VIOLET (detalii despre proiect la h<p://www.interregeurope.eu/violet/
(h<p://www.interregeurope.eu/violet/) , h<p://www.interregeurope.eu/
(h<p://www.interregeurope.eu/) , h<ps://www.facebook.com/VioletEUProject/
(h<ps://www.facebook.com/VioletEUProject/) , h<ps://twi<er.com/violet_interreg
(h<ps://twi<er.com/violet_interreg)) isi propune imbunatatirea politicilor in domeniul
eﬁcientei energetice a cladirilor cu valoare de patrimoniu, in vederea conservarii si
adaptarii acestora la standardele actuale de eﬁcienta energetica. Proiectul VIOLET este implementat de un
consortiu ce reuneste organizatii din Uniunea Europeana cu rol in dezvoltarea si implementarea politicii de
dezvoltare regionala in domeniul eﬁcientei energetice a cladirilor de patrimoniu: Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Est (lider de proiect), Institutul European pentru Inovare si Tehnologie din Germania, Agentia de
Energie din Cipru, Ministerul Regional al Locuintelor si Lucrarilor Publice – Intreprinderea Publica pentru
Locuinte Sociale si Inovare din Andalusia (Spania), municipalitatea din Middelburg din Olanda, Agentia Locala
pentru Energie si Clima din Franta.
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