
 
 

                        
 

 

Braila, 13.09.2017 
                                                                                   

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului 

VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de 

energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 

septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in 

Nicosia/Cipru. 

 

Pe langa reprezentantii ADR SE, la acest eveniment vor participa reprezentanti ai 

Consiliului Judetean Buzau, Consiliului Judetean Tulcea si ai Consiliului Judetean 

Constanta, organizatii cu rol de parteneri strategici in cadrul proiectului. 

 

In cadrul evenimentului, vor fi prezentate exemple de buna practica in domeniul 

conservarii si restaurarii cladirilor de patrimoniu, cu accent pe masurile de eficienta 

energetica implementate in regiunile partenere si vor fi organizate intalniri de lucru cu actori 

cheie din domeniul eficientei energetice. 

 

Agentia de Energie din Cipru, partener in cadrul proiectului si gazda a evenimentului 

interregional, va organiza si o vizita de studiu care va avea obiectiv prezentarea unor bune 

practici in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu din Cipru. 

 

Proiectul VIOLET este finantat prin Programul Interreg Europe, Prioritatea 3 

„Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate 

sectoarele” si este implementat de un consortiu care 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 

(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 (Olanda), Agentia Locala pentru Energie si Clima (Franta). 

 

Proiectul 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. 

 

      Pentru informatii suplimentare cu privite la proiectul VIOLET, puteti accesa: 

http://www.interregeurope.eu/violet/  

http://www.interregeurope.eu/  

https://www.facebook.com/VioletEUProject/ 

https://twitter.com/violet_interreg 
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