
Grup partenerial in cadrul 
proiectului 
 
Procesul de elaborare a politicilor este complex 

si implica o gama larga de actori pe langa 

organizatia responsabila pentru politica in sine. 

Sansele de imbunatatire a politicilor pot 

creste daca diferite organizatii sunt implicate in 

procesul de invatare interregionala generat de 

implementarea proiectului FINCH. 
 
Prin urmare, pentru a stabili noi abordari 
integrate si participative ale conservarii, 
promovarii si valorificarii patrimoniului 
cultural si in vederea unei participari mai 
largi a sectorului privat, fiecare partener din 
cadrul proiectului FINCH a constituit la nivel 
regional un Grup partenerial. 
 
Fiecare Grup partenerial reuneste laolalta 
toate organizatiile relevante care, desi nu 
sunt eligibile in cadrul Programului Interreg 
Europe (de ex. cele din sectorul privat), au un 
rol important in elaborarea si implementarea 
politicii abordate de proiectul FINCH. 
 
Partenerii FINCH sunt intotdeauna deschisi 

catre explorarea de noi oportunitati pentru  

noi membri ai Grupurilor parteneriale, drept 

urmare, daca sunteti interesati sa va alaturati, 

nu ezitati sa ne contactati! 

PARTENERII PROIECTULUI  
 

 
Regiunea Piemont (Italia)  
Partener Lider 

 

Universitatea din Torino 
(Italia)  
Partener consultativ 

 

Banca de Dezvoltare 

a Saxoniei-Anhalt 

(Germania) 
 

Regiunea Lodzkie   
(Polonia) 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Vest 

Oltenia (Romania) 
 

Guvernul Regiunii La 

Rioja (Spania) 
 

Consiliul Regional al 

Ostrobothniei de Sud  
(Finlanda) 

 

Regiunea Thessaly  
(Grecia)  

 
 
 
 

CONTACT: 
 

@finchproject  
@Finch_Interreg 

 
finch-interreg-europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINCH - Impactul finantarii 

asupra dezvoltarii regionale ca 

urmare a valorificarii 

patrimoniului cultural 
 
 

 
 

www.interregeurope.eu/finch 

 
Proiect de cooperare 

interregionala pentru imbunatatirea 

politicilor in domeniul patrimoniului 

cultural si natural. 

 

 
 
 
FINCH, un proiect de cooperare interregionala care 

promoveaza dezvoltarea de instrumente financiare 

si Parteneriatele Public-Private in cadrul politicilor 

de valorificare a patrimoniului cultural local si 

regional in scopul cresterii impactului social si 

economic al acestora  pe termen lung. 
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DESPRE PROIECT  
 

 

PRIORITATEA 4.1 
Îmbunătățirea politicilor in domeniul 

patrimoniului cultural si natural  
 
 

8 PARTENERI 
 
 

 

7 REGIUNI EUROPENE  
 
 

 

7 GRUPURI PARTENERIALE  
 

 

BUGETUL PROIECTULUI  
1.465.165,00 €  

 

FAZA 1  
Proces de învățare  
iunie 2018 - noiembrie 2020  
 

FAZA  2  
Implementarea politicilor  
Decembrie 2020- Noiembrie 2022  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 

 

Patrimoniul cultural este o resursă 

comună, un bun comun, dar și o 

responsabilitate comună. Politicile de 

coeziune ale UE pot contribui la 

promovarea valorificării patrimoniului 

cultural. De aceea, șapte regiuni 

europene au decis să își unească 

eforturile in a face față provocării legate 

de conservarea, restaurarea, 

valorificarea și gestionarea 

patrimoniului cultural, cu implicarea 

actorilor privați. 
 

Finanțarea investițiilor în patrimoniu va 
asigura conservarea acestuia într-o 
perspectivă dinamică și productivă, 
atragerea și incubarea de noi activități, 
revitalizarea celor deja existente, 
îmbunătățirea condițiilor de viată ale 
populației și asigurarea unui mediu 
sustenabil. 
 

Proiectul FINCH va ajuta regiunile 
partenere să își îmbunătățească 
politicile în acest domeniu. Acesta va 
sprijini punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare destinate 
actorilor privați și dezvoltarea 
parteneriatelor public-private și va 
permite politicilor locale și regionale 
să avanseze spre modele mai durabile 
de valorificare a patrimoniului cultural. 
. 

 

    REZULTATE ASTEPTATE: 
 
 

7 
Grupuri parteneriale create in 
fiecare regiune 

103   Persoane vor participa la 
activitatile interregionale de 
cooperare  

 

14 Bune practici identificate 
 

1 
Document privind      
instrumentele 
financiare si cadrul de 
reglementare pentru 
introducerea PPP  

7   Grupuri de lucru interregionale 

 

7   Planuri regionale de acțiune    
elaborate 
 

 IMPACT ESTIMAT: 

5 
Instrumente de politica  care vor 
fi implementate, adresate 
fondurilor structurale 

 
2 

 
Instrumente de politici in care se 
vor implementa masuri inspirate 
din proiect 
 

2.7 M € din fonduri structurale 
influențate de către proiect 

300 K €  din alte fonduri influențate de 
proiect    

 

 

2.7  

   


