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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – ADR SE

 Infiintata in 1999, este un organism non-guvernamental,

non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica,

care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale

 Coopereaza cu agentii similare din tara si strainatate,

autoritati locale, intreprinderi, centre de cercetare,

universitati, precum si alte structuri implicate in domeniul

dezvoltarii regionale

Cine suntem?
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Obiectiv: dezvoltarea regionala prin initierea si mentinerea

de parteneriate institutionale intra-regionale, inter-regionale

si internationale.

Experienta in implementarea proiectelor de cooperare

interregionala

 Peste 10 ani experienta avand rolul de lider de

proiect/partener in proiecte finantate din Programe de

Cooperare Teritoriala (Interreg IVC/Interreg Europe; Sud-

Estul Europei/Programul Dunarea; Bazinul Marii Negre);

POS CCE 2007-2013; POS DRU 2007 – 2013/2014-

2020; Programe ale Comisiei Europene (Program Cadru

6, Program Cadru 7, Horizon, Programul LIFE,

Programul Europa pentru Cetateni, Programul, Leonardo

da Vinci 2007 – 2013).

Cine suntem?
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Proiectul IN-EUR “Masurarea gradului de INovare in cadrul subregiunilor EURopene”

finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IVC, prioritatea 1

“Inovare si economia cunoasterii”, aria de interventie “Inovare, cercetare si

dezvoltare tehnologica”.

Tipul proiectului: “Initiativa regionala”

Obiectivul general: cresterea eficientei politicilor de inovare la nivel local prin analiza,

integrarea si transferul metodologiilor de masurare a gradului de inovare in cadrul

subregiunilor Europene, prin intermediul cooperarii la nivel interregional

Consortiul proiectului: 9 parteneri din 8 regiuni europene: ADR SE – lider; Provincia

Lucca/Italia; Centrul de Inovare/Lituania; Asociatia Consiliilor Locale/Malta; Centrul de

Dezvoltare “Inima Sloveniei”/Slovenia; Centrul de Inovare din Bautzen/Germania; Camera

de Comert si Industrie - Provincia Marseille/Franta; Consiliul Local Roscommon/Irlanda;

WESTBIC- Centrul de Inovare si Afaceri/Iranda

Bugetul total: 1.381.701,88 Euro.

Durata proiectului: 36 luni, intre ianuarie 2012 – decembrie 2014

Pentru mai multe informatii, vizitati: http://www.adrse.ro/DIP/IN_EUR.aspx

ADR SE – Lider de parteneriat in cadrul 

Programului Interreg
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ADR SE – Lider de parteneriat in cadrul 

Programului Interreg

Proiectul VIOLET “Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de

reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului Interreg

Europe, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute

de dioxid de carbon in toate sectoarele”; Obiectivul specific 3.1 “Imbunatatirea

implementarii politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in special a

programelor care vizeaza cresterea investitiilor si locurilor de munca si, acolo

unde este cazul, programe privind Cooperarea Teritoriala Europeana, care

incurajeaza economiile cu emisii scazute de dioxid de carbon”.

Durata proiectului: 1.01.2017 - 31.12.2021 (60 luni)

Buget total: 1.300.513,00 Euro, din care 1.089.123.05 Euro reprezinta

contributia FEDR

Complementaritate: Proiectul este complementar cu POR 2014-2020, Axa

Prioritara 3 – 3.1.B. Cladiri publice
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PARTENERIAT

Nr. Partener Tara

1 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

2 Institutul European pentru Inovare si Tehnologie 

3 Agentia de Energie din Cipru

4 Ministerul Regional al Locuintelor si Lucrarilor Publice -
Intreprinderea Publica pentru Locuinte Sociale si Inovare 
din Andalusia 

5 Municipalitatea din Middelburg

6 Agentia Locala pentru Energie si Clima 
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Rolul ADR SE
managementul si coordonarea activitatilor proiectului, in calitate de lider de

proiect;

organizarea a 2 intalniri de coordonare a proiectului si a 2 vizite de studiu;

participarea la evenimentele interregionale si vizitele de studiu organizate in

regiunile partenere;

elaborarea analizei SWOT la nivel regional cu privire la situatia cladirilor de

patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice;

organizarea de intalniri semestriale cu actorii cheie relevanti, identificati la

nivel local si regional;

dezvoltarea, implementarea si monitorizarea unui

Plan de Actiune pentru imbunatatirea politicii regionale

in domeniul conservarii, protejarii, promovarii si

dezvoltarii patrimoniului natural si cultural;

identificarea de bune practici in domeniul eficientei

energetice a cladirilor de patrimoniu la nivelul Regiunii

de Dezvoltare Sud-Est;

promovarea proiectului la nivel local/regiona/national

prin actiuni de comunicare si diseminare.
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Abordare:

Planuri de actiune pentru imbunatatirea 

politicilor locale

Identificarea si selectarea Bunelor Practici

Analiza interregionala cu privire la situatia

cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei

energetice

Faza 1

Lunile 1-10

Lunile 9-32

Lunile 18-36
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Legatura

BUNE PRACTICI PLAN DE ACTIUNE

Lectii invatate / schimb de experienta cu ocazia 

cooperarii la nivel interregional (bune practici) 

PLAN DE ACTIUNE pentru imbunatatirea 

INSTRUMENTULUI DE POLITICA 
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Ce reprezinta Planul de 

Actiune?

Fiecare regiune partenera elaboreaza cate un plan de actiune

care include masuri de imbunatatire a politicii vizate in urma

transferului de bune practici.

Planuri de actiune = strategie pentru integrare si punere in

aplicare a bunelor practici in cadrul politicilor regionale selectate.

Sfarsitul 

Fazei 1

Sfarsitul 

Fazei 2

Plan de actiune

elaborat

Actiuni

implementate
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Activitati – Faza 1

Ateliere de lucru 

interregionale

Grup de actori 

cheie 

Bune Practici

Analiza SWOT

Schimb de 

experienta si vizite 

de studiu

Platforma pentru 

invatare de politici

Plan de actiune

Activitati de comunicare/ Activitati de management
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Activitati – Faza 2

MONITORIZAREA 

IMPLEMENTARII 

PLANULUI DE ACTIUNE – 2 ANI
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Rezultate asteptate
5 Grupuri de lucru constituite in fiecare regiune partenera, constituite din actori cheie
care actioneaza in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu;

6 evenimente interregionale si vizite de studiu organizate;

10 evenimente pentru imbunatatirea capacitatii institutionale: 24 membri ai echipei de
management a proiectului si 50 de actori cheie instruiti, cu competente si abilitati
imbunatatite in implementarea masurilor de eficienta energetica in cladirile de patrimoniu;

4 analize SWOT elaborate de catre fiecare regiune partenera cu privire la situatia
cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice

10 bune practici identificate la nivelul parteneriatului, schimb de informatii intre regiunile
partenere in vederea realizarii transferului acestora;

5 planuri de actiune dezvoltate, implementate si monitorizate, cu actiuni concrete de
imbunatatire a politicii pentru eficienta energetica in cladirile de patrimoniu;

12 evenimente organizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul regiunilor
partenere;

1 eveniment de promovare a proiectului organizat la nivelul UE.
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Rezultate asteptate

Imbunatatirea instrumentelor de politici locale in domeniul
reducerii consumului de energie in cladirile de patrimoniu
prin:

1. Abordare multisectoriala
2. Identificarea de solutii tehnice si non-tehnice
3. Monitorizarea situatiei cladirilor de patrimoniu, din perspectiva

eficientei energetice
4. Imbunatatirea capacitatii institutionale

Cresterea gradului de constientizare cu privire la tematica
proiectului in organizatiile regionale si europene care activeaza
in domeniul eficientei energetice si al patrimoniului cultural;

Dezvoltarea de recomandari la nivel european pentru
imbunatatirea reglementarilor in domeniul proiectului.
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STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

-Constituirea Grupului de actori cheie-

Constituirea Grupului de actori cheie inclusiv a Autoritatilor de

Management responsabile de imbunatatirea politicii vizate in cadrul

proiectului - Reprezinta cheia atingerii obiectivelor asumate la nivelul

proiectului!

 Organizarea a cel putin 1 intalnire de lucru/semestru

 Scop: consultari cu privire la livrabilele obtinute in cadrul proiectului

si diseminarea rezultatelor

La nivelul Regiunii Sud-Est/Romania

Acorduri de cooperare incheiate:

 Consiliul Judetean Constanta

 Consiliul Judetean Buzau

 Consiliul Judetean Tulcea
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STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
-Intalniri cu grupul de actori cheie-

Braila, 29 iunie 2017 
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STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
-Intalniri cu grupul de actori cheie-

Braila, 15 decembrie 2017 
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Data si locul: Tulcea, 11-12 aprilie 2017

Organizator: ADR SE

Obiectiv: vizitare cladiri de patrimoniu introduse in circuitul turistic regional:

proiecte de succes in domeniul restaurarii si reabilitarii cladirilor de patrimoniu

finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. Au fost discutate

masuri de valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv din perspectiva eficientei

energetice a cladirilor de patrimoniu; au fost prezentate oportunitati de finantare

pentru cladirile publice prin Mecanismul ITI/Programul Operational Regional

2014-2020.

Data si locul: Nicosia/Cipru, 20-22 septembrie 2017

Organizator: Agentia de Energie din Cipru

Obiectiv: vizitare bune practici in domeniul eficientei energetice a cladirilor de

patrimoniu din satul Kalavasos din Cipru: Hotelul Library si Resortul Wellness,

reabilitate din fonduri FEDR.

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

-Vizite de studiu pentru schimb de informatii si bune practici-
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STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
-Vizite de studiu pentru schimb de informatii si bune practici-

Vizita de studiu Tulcea, 11-12 aprilie 2017 

– Casa Avramide -
Vizita de studiu Tulcea, 11-12 aprilie 2017 

– Muzeul de Arta -
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STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
-Vizite de studiu pentru schimb de informatii si bune practici-

Vizita de studiu Cipru, 20-22 septembrie 2017 
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 Analize SWOT elaborate de catre regiunile partenere cu privire la

situatia cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice

ce vizeaza palierele: abordare multisectoriala, solutii tehnice-

nontehnice, monitorizare, capacitate institutionala;

 Analiza preliminara a bunelor practici existente in regiunile

partenere in domeniul eficientei energetice a cladirilor de

patrimoniu.

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

-Livrabile realizate in cadrul proiectului-
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• Brosura de promovare a

proiectului VIOLET;

• Afis;

• Participare la evenimente externe: „Interreg Policy

Platform” (17-18.10.2017, Sevilla/Spania), „Info Day”

(03.05.2017, Bucuresti);

• Realizarea unui buletin informativ electronic;

• Actualizarea sectiunii dedicate proiectului din cadrul

paginii web a ADR SE:

http://www.adrse.ro/DIP/Violet.aspx

• Conferinta

de lansare a

proiectului

(Tulcea, 11-

12 aprilie

2017)

– 30 participanti;

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

-Actiuni de comunicare si promovare-

• Actualizarea paginii web a proiectului:

www.interregeurope.eu/violet

http://www.adrse.ro/DIP/Violet.aspx
http://www.interregeurope.eu/violet


Va multumim pentru atentie!

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Braila, Str. Anghel Saligny nr.24

Tel: 0339401018

E-mail: adrse@adrse.ro

www.adrse.ro


