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SHARE Project
Sustainable approach to cultural Heritage for 
the urban Areas Requalification in Europe
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Context
Diversitatea bunurilor patrimoniale culturale (muzee, clădiri, situri
arheologice) sau necorporale (cum ar fi itinerariile și evenimentele
culturale) reprezintă o piatră de temelie a identității europene și un
catalizator pentru incluziunea socială. De asemenea, joacă un rol specific
în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere relevanța sa
nu numai în domeniul culturii, ci și în dezvoltarea socială și economică,
coeziunea, educația, turismul și inovarea.

Profesioniștii din domeniul 
patrimoniului, instituțiile și părțile 
interesate se confruntă cu provocări 
tot mai mari pentru a păstra activele 
culturale și teritoriul din jurul lor 
protejat, consolidat și, în același timp, 
accesibil tuturor, avand in vedere 
interesul tot mai ridicat al vizitatorilor și 
rezidenților in ceea ce priveste 
obiectivele de patrimoniu cultural.
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Durata

DURATA TOTALA: 4 ANI

Data de start: 1 Ianuarie 2017        Data finalizare: 31 Decembrie 2020

24 luni: Ian. 2017 – Dec. 2018
Faza 1: Schimb de experienta 
interregional si dezvoltarea Planurilor de 
Actiune

24 luni: Ian. 2019 – Dec. 2020
Faza 2: Monitorizarea implementarii 
Planurilor de Actiune
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Parteneriat
Sviluppumbria Spa (IT)

Guvernul Regional 
Extremadura (ES)

Agentia pentru
Dezvoltare Regionala
Nord-Est (RO)

Universitatea din 
Greenwich (UK)

Consiliul Județean de 
Administrație din 
Östergötland (SE)

Grupul European de 
Cooperare Teritorială 
Pannon(HU)

Orasul Šibenik (HR)

PERUGIA
MERIDA

PIATRA NEAMT

LONDRA

LINKÖPING

PÉCS

ŠIBENIK
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Conținutul proiectului
SHARE se bazeaza pe patru piloni:

• Dezvoltarea urbană durabilă

• Mostenirea culturala urbana

• Tehnologii informatice și de
comunicații

• Procesele participative.

In centrul proiectului SHARE este
procesul de învățare reciprocă în rândul
autorităților de gestionare a diferitelor
instrumente de politică.

Schimbul interregional de bune practici
dezvoltat în tarile partenere ale proiectului
inspiră dezvoltarea de idei noi pentru
îmbunătățirea fiecărei politici.
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Activitatile proiectului

1. Evaluarea transnațională a politicilor;

2. Studii, cercetare și implicarea părților interesate;

3. Plan de evaluare a riscurilor;

4. Dezbatere politică transnațională privind strategiile 
definite în planurile de acțiune;

5. Planuri locale de acțiune;

6. Implementarea si monitorizarea  

Planurilor locale de acțiune.



7

Rezultate asteptate
• Principalul rezultat al proiectului este elaborarea celor 6 Planuri Locale de

Acțiune care vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică locală privind
patrimoniul cultural urban.

• Planurile de acțiune vor propune îmbunătățiri în ceea ce privește utilizarea și
gestionarea fondurilor publice, apropierea acestora de necesitățile reale ale
cetățenilor și un impact mai eficient.

• Proiectul implică cetățenii și părțile interesate în procesul participativ. Prin
acțiunile participative planificate de proiect, temele dezvoltării urbane
durabile și îmbunătățirea instrumentelor de politică conexe vor fi supuse
atenției unui număr mare de rezidenți și organizații.

• SHARE îmbunătățește relația dintre 
rezidenți și orașul lor cu valoarea și 
identitatea lor istorică. Locuitorii și vizitatorii 
zonelor urbane beneficiază de o mai bună 
accesibilitate, comunicare și dezvoltare 
durabilă a mediului urban și a patrimoniului 
său cultural.
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Bugetul proiectului

Partner
Fonduri Interreg 

Europe (85%)
Cofinantarea 

partenerului (15%)
Bugetul total al 

proiectului

Sviluppumbria Spa 271,997.45 47,999.55 319,997

Guvernul Regional 
Extremadura

154,434.80 27,253.20 181,688

Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est

143,743.50 25,366.50 169,110

Universitatea din Greenwich 187,365.50 33,064.50 220,430

Consiliul Administrativ 
Östergötland

237,939.65 41,989.35 279,929

Grupul European de 
Cooperare Teritorială Pannon

103,395.70 18,246.30 121,642

Orasul Šibenik 98,843.95 17,443.05 116,287

TOTAL € 1,197,720.55 € 211,362.45 € 1,409,083
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Policy Instruments involved
Partner Country/Region Policy Instrument
Lead Partner: 
Sviluppumbria SpA 

Italy/Umbria Regiunea Umbria Programul Operațional Regional al FEDR 2014-2020
Axa VI Dezvoltarea urbană durabilă

Guvernul Regional 
Extremadura

Spania 
/Extremadura

Extremadura \ Programul Operațional  (FEDR 2014-2020)
Obiectiv 6.3.1: Protejarea, promovarea și protejarea patrimoniului 
cultural,
Prioritatea de investitii nr.6: conservarea, promovarea și protejarea 
patrimoniului cultural și natural

Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala 
Nord-Est

Romania/ Nord-Est Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020/
Programul Operational Regional 2014-2020

Consiliul Administrativ 
Östergötland

Suedia / Östra 
Mellansverige Programul de Dezvoltare Regionala Östergötland

Grupul European de 
Cooperare Teritorială 
Pannon

Ungaria/ 
DélDunántúl

Programul Operațional de Dezvoltare și Inovare Economică
Axa Prioritara  7.1 Utilizarea turistică a patrimoniului cultural deținut 
de stat

Orasul Šibenik Jadranska Hrvatska Bugetul orasului Šibenik 2016: 1059 Activitățile Cetății Culturale 
Šibenik; 1017 – Activități ale muzeului, 00301 – Activități sociale

Universitatea 
Greenwich

UK/ Periferia 
Londrei Est si Nord 
Est

Partener consultativ
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Sviluppumbria - Umbria (IT)
Sugestii de îmbunătățire a politicilor: Guvernare

• Îmbunătățirea comunicării între municipalități, 
evitarea dublei depuneri de eforturi

• Campionii actuali - împărtășirea expertizei, 
îmbunătățirea eficienței

• Transmiterea de informatii către rezidenți, vizitatori 
și companii

• Mentinerea comportamentului virtuos

Investiții viitoare propuse
Folosirea alternativelor de transport durabile in centrele
oraselor
• Sprijinirea investițiilor continue în biciclete electrice și

infrastructură
• Achiziționarea de autobuze ecologice
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Junta de Extremadura – Regiunea La Serena (ES)
Politica regională urmărește conservarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului său 
cultural și natural, cu un plan strategic de 
dezvoltare a regiunii La Serena ca peisaj 
cultural.
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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (RO)

POR 2014-2020 include o axă 
prioritară dedicată patrimoniului 
cultural, cu obiectivul specific de a 
stimula dezvoltarea locală prin 
conservarea, protejarea și 
exploatarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale.

Imbunatatirile propuse includ, printre altele, creșterea 
listei de beneficiari și a alocării financiare; încurajarea 
cooperării între municipalități pentru sprijinul lor reciproc 
in domeniul patrimoniului cultural, dar și în alte domenii; 
creșterea capacității administrative; consolidarea 
cooperării instituționale între părțile interesate, 
elaborarea de documente strategice pe teme specifice.  



13

Consiliul Administrativ din Östergötland–
Vadstena (SE)

Obiectivul este de a lega punctele-cheie ale 
patrimoniului cultural al orașului printr-o rută 
culturală, pentru a încuraja mersul pe jos între 
principalele repere din Vadstena. Acest lucru 
va unifica orașul și va reduce la minimum 
uzura mediului istoric vulnerabil și, prin 
urmare, va asigura sustenabilitatea și 
accesibilitatea. 

Traseul va fi marcat in zonele pietonale, 
care vor deveni mai continue și mai 
prietenoase pentru persoanele care 
folosesc scaune cu rotile și cărucioare; 
se vor folosi modalități diferite de a 
împărtăși informații despre obiectivele de 
patrimoniu utilizând aplicații mobile și 
informații îmbunătățite pentru a spori 
experiența.
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Pannon EGCT – Regiunea Baranya (HU)
Politica urmărește păstrarea patrimoniului natural și 
cultural, acordând o atenție sporită dezvoltării 
patrimoniului cultural în produse turistice mai mici, 
integrate în mediul înconjurător.
Obiectivul este de a mari cheltuielile turistice prin 
dezvoltarea activelor patrimoniului cultural într-un 
produs turistic durabil, viabil din punct de vedere 
economic, în armonie cu mediul înconjurător.

Unele obiective de patrimoniu cultural necesită 
reabilitare, necesitând investiții și activități 
multilaterale, pentru a deveni atracții turistice 
competitive, pentru a lărgi portofoliul turistic și 
pentru extinderea sezonul turistic de vârf, 
măsurat prin numărul de vizitatori și cheltuieli. 
Aceste obiective pentru destinații trebuie atinse 
într-un mod durabil din punct de vedere ecologic.
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Orasul Šibenik (HR)
Politica orasului Šibenik se referă în 
principal la gestionarea instituțiilor 
culturale ale orașului, cum ar fi Teatrul 
de Stat, Muzeul Orasului și Cetatea 
Culturală. De asemenea, politica 
vizează gestionarea și conservarea 
mai  multor clădiri protejate.

Obiectivele cheie sunt să introducă produse turistice 
inovatoare, cum ar fi noi rute turistice și indicatoare 
pentru a influența impactul sezonier și fluxurile de 
turisti spre atracțiile mai puțin cunoscute.

În plus, îmbunătățirile de politică urmăresc să 
elaboreze un plan de stimulare a afacerilor în centrul 
orașului pe tot parcursul anului și să îmbunătățească 
calitatea vieții pentru toți locuitorii.
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Universitatea Greenwich (UK)
Partenerul consultativ, Universitatea 
Greenwich, a oferit o structură unitara 
pentru planificarea și realizarea 
schimbului de experiență. În colaborare cu 
partenerii, a realizat lucrări de cercetare 
care ghidează, sprijină și validează 
activitățile de cercetare ale proiectului 
SHARE și de elaborare a planurilor de 
acțiune locală și a planurilor de gestionare 
a riscurilor.

Activitățile de cercetare ale proiectului 
SHARE includ un exercițiu de 
benchmarking, studii de caz, o analiză 
SWOT și un studiu pe teren cu peste 
6.000 de respondenți, ce contribuie în 
mod semnificativ la procesul de schimb 
de experiență.
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Rezultate obținute
până în prezent, după 18 luni de implementare

• Schimbul de experiență realizat prin schimburi interregionale
și vizite de studiu (Italia, Ungaria, Spania, România);

• Benchmarking si analiza SWOT a politicii;
• Sondaje de teren pentru mai mult de 6.000 de locuitori,

vizitatori și întreprinderi din cele șase teritorii ale proiectului și
analiza comparativă a rezultatelor;

• 6 Planuri Locale de Actiune.

Proiectul SHARE a fost identificat ca o
inițiativă relevantă pentru Anul
european al patrimoniului cultural
2018
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Urmariti-ne...

www.interregeurope.eu/share

www.facebook.com/shareprojecteurope


