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COMUNICAT DE PRESA 

 

Proiectul FINCH, la finalul primei faze de implementare 

 

ADR Sud-Vest Oltenia, in calitate de membră a Consorțiului format din 7 parteneri din tari ale 
Uniunii Europene, implementează proiectul FINCH – „Impactul finanțării asupra dezvoltării 
regionale ca urmare a valorificarii patrimoniului cultural”, finanțat din FEDR prin Programul 
Interreg Europe. Obiectivul principal al proiectului este creșterea impactului economic si social al 
activităților legate de valorificarea patrimoniului cultural in regiunile partenere, prin 
îmbunătățirea instrumentelor de politică abordate. 
 
Proiectul ajută astfel regiunile partenere să-și îmbunătățească politicile în domeniul valorificarii 
patrimoniului cultural, sprijină punerea în aplicare a instrumentelor financiare destinate actorilor 
privați și parteneriatelor public-private, pentru a permite politicilor locale și regionale să se 
îndrepte catre modele mai durabile de capitalizare a patrimoniului cultural.  
 
ADR Sud-Vest Oltenia a beneficiat prin intermediul acestui proiect, de diversitatea abordărilor și 
experiențelor din cadrul regiunilor partenere, de consolidarea unei comunități de bune practici, 
printr-un proces bazat pe schimbul de experiențe în rețea, depășirea lacunelor de expertiză și 
transfer de cunoștințe, pentru a aborda, pas cu pas, provocările socio-economice, culturale și de 
mediu cu privire la protejarea, valorificarea, managementul și exploatarea patrimoniului cultural 
regional. 
 
In 30 noiembrie 2020, a fost finalizata prima etapa de implementare, pe parcursul căreia a avut 
loc un proces continu de învățare reciprocă, schimburi valoroase de bune practici și au fost 
identificate exemple de succes pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică la nivelul 
parteneriatului. 
  
Unul din exemplele de buna practica identificat de ADR SV Oltenia în cadrul proiectului, care a fost 
evaluat pozitiv de experții Interreg Europe și publicat pe platforma Programului în baza de date 
“Good Practices”, este proiectul „Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Porților de Fier și 
valorificarea lui ca produs turistic” implementat de Consiliul Județean Mehedinți și prezentat 
parteneriatului FINCH în luna februarie 2019, în cadrul celei de-a doua reuniuni interregionale de 
la Drobeta Turnu Severin.  
 
 
 
 
 



 
Această bună practică a fost aprobată spre publicare pe platforma Interreg Europe la 22 martie 
2020, cu următoarea evaluare a experților: „Acesta este un exemplu pozitiv de renovare a unui 
complex muzeal care a condus la o mai bună conservare și valorificare a patrimoniului cultural 
afișat în complex. O caracteristică importantă a practici este cooperarea dintre autoritățile 
publice la nivel de județ și de oraș. Succesul intervenției este demonstrat de numărul crescut de 
turiști, precum și de noile locuri de muncă create. Acest proiect finanțat de UE poate oferi 
informații utile altor autorități publice motivate să-și păstreze și să valorifice patrimoniul 
cultural.”  
 

Articolul integral poate fi consultat pe site-ul Interreg Europe, la următorul link: 
 https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3338/rehabilitation-of-the-
iron-gates-region-museum-complex-and-its-valorisation-as-a-tourist-product/.  
Baza de date cu exemple de buna practica este disponibilă on-line și poate fi consultata de toti 
actorii interesati sa dezvolte patrimoniul cultural, la adresa:  
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/ . 
 
Următoarea etapa a proiectului va fi dedicată implementării Planurilor de Acțiune pe care toți 
partenerii le-au dezvoltat în prima fază a proiectului si marchează sfârșitul unei perioade 
fructuoase dedicate învățării interregionale, cu multe schimburi de bune practici si experiențe de 
succes. 
Agenția de Dezvoltare Regională va avea în vedere 3 acțiuni: Sprijinirea valorizării patrimoniului 
cultural, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a turismului patrimoniului cultural în REGIUNEA 
Sud-Vest Oltenia ca instrument de sprijin pentru Planul de dezvoltare regională, Actualizarea și 
monitorizarea Planului de dezvoltare regională. 
 

Mai multe detalii legate de acest proiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Manager 

comunicare in cadrul proiectului FINCH, tel.: 0251.412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro 

și pe site-ul proiectului, www.interregeurope.eu/finch. 
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