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COMUNICAT DE PRESA
FINCH - Impactul finanțării asupra dezvoltării regionale cu privire la valorificarea
patrimoniului cultura

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de membru al unui
Consorțiu format din 8 parteneri din tari ale Uniunii Europene, implementează proiectul FINCH
– Impactul finanțării asupra dezvoltării regionale cu privire la valorificarea patrimoniului
cultural. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Interreg Europe, Axa Prioritara 4, Obiectivul Specific 4.1 – Imbunatatirea politicilor privind
patrimoniul natural si cultural.
Obiectivul principal al proiectului este creșterea impactului economic si social al
activităților legate de valorificarea patrimoniului cultural in regiunile partenere prin
îmbunătățirea instrumentelor de politica adresate. In cadrul proiectului FINCH, ADR SV Oltenia
este responsabila pentru Instrumentul de Politica 5 – Programul Operațional Regional (POR)
FEDR, Prioritatea de Investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea
patrimoniului natural si cultural.
In calitate de partener in proiect, ADR Sud-Vest Oltenia a găzduit in perioada 26-27
februarie 2019 a doua Intalnire Interregionala, in cadrul căreia au fost efectuate vizite la
obiective de patrimoniu identificate drept exemple de buna practica din Regiune: Castelul
de Apa (Turnul de Apa), Palatul Culturii Teodor Costescu ,Muzeul Regiunii Portile de Fier din
Drobeta Turnu Severin si Muzeul de Arta (Palatul Jean Mihail) din Craiova.
La eveniment au participa reprezentanți ai regiunilor partenere in proiect, respectiv:
Regiunea Piemonte (Italia) – Lead Partner, Universitatea din Torino (Italia) – Partener
Consultativ, Banca de Dezvoltare Regionala Sachsen-Anhalt (Germania), Regiunea
Thessaly (Grecia), Consiliul Regional South Ostrobothnia (Finlanda).
Bugetul total al proiectului este de 1.465.165 Euro, din care 139.425 Euro sunt alocați
Agenției pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea finanțării din Fondul European de
Dezvoltare Regională, acordata Agenției pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, este de
118.511,25 Euro. Durata proiectului este de 54 de luni si se va derula in doua Faze.
FINCH promovează dezvoltarea instrumentelor financiare și a parteneriatului publicprivat în politicile locale și regionale de valorificare a patrimoniului cultural pentru a spori
impactul social și economic pe termen lung.
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