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Conferinta de lansare a proiectului VIOLET  

„Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere 
 a consumului de energie” 

 
In perioada 11-12 aprilie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a 

organizat, la Tulcea, conferinta de lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de 
patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului 
Interreg Europe, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
dioxid de carbon in toate sectoarele”. 

Proiectul VIOLET 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. 

Bugetul total al proiectului este de 1.300.513,00 EUR, din care 1.089.123.05 EUR 
reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR. 

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, respectiv 1 ianuarie 2017 
– 31 decembrie 2021. 

 Conferinta de lansare a vizat schimbul de informatii si bune practici intre regiunile 
partenere din cadrul proiectului, in domeniul protejarii si conservarii patrimoniului cultural si al 
eficientei energetice. 

Evenimentul a reunit peste 25 de participanti, reprezentanti ai organizatiilor partenere 
in cadrul proiectului, precum si ai autoritatilor publice locale din Buzau, Tulcea si Constanta, 
ai Directiei Judetene pentru CulturaTulcea, ai Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara – 
ITI Delta Dunarii. In cadrul acestui eveniment, au fost discutate masuri de valorificare a 
patrimoniului cultural, inclusiv din perspectiva eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu, 
si au fost prezentate oportunitati de finantare pentru cladirile publice prin Mecanismul 
ITI/Programul Operational Regional 2014-2020. 

De asemenea, ADR SE a organizat, cu sprijinul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale 
din Tulcea, o vizita de studiu la doua cladiri de patrimoniu introduse in circuitul turistic 
regional, Casa „Avramide” si Muzeul de Arta din Tulcea, proiecte de succes in domeniul 
restaurarii si reabilitarii cladirilor de patrimoniu, finantate in cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013. 

 
      Pentru detalii 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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