INTERREG IVC
Programul INTERREG IV C este parte din Obiectivul European pt.
Cooperare Teritorială. Este un program european care ajută regiunile
Europei să lucreze împreună, să-și împartășească cunoștințele și experiența
lor (bunele practici). Lansat în 2007, programul se derulează până în 2013.
Obiectivul strategic general al programului îl reprezintă creșterea
eficacității politicilor de dezvoltare regională și contribuția acestora la
modernizarea economică și întărirea competivității în Europa în domeniile
inovării, economiei cunoașterii, mediului și prevenirii riscului prin mijloace
de cooperare interregională.
Proiectul DISTRICT+ (Diseminarea Inovativă a STRategIilor pentru
Capitalizarea unor bune practici Țintă) face parte din Axa prioritară 1 –
“Inovarea și economia cunoașterii”, având tipul de intervenție (ca și condiție
de finanțare) inițiativa regională, ce are ca scop schimbul de experiență întrun anumit domeniu pentru a identifica bunele practici și a dezvolta noi
instrumente și abordări în implementarea lor. Sub-tema abordată de proiectul
nostru este “inovație, cercetare și dezvoltare tehnologică”.
Perioada de desfășurare a proiectului este de 48 luni (ian. 2010 –
dec.2013).
Parteneriatul include 6 autorități publice regionale, desemnate să
managerizeze Programul Operațional Regional FEDR între 2007-2013:
Partener Lider de proiect - Toscana (IT); West Midlannds (MB); Saxonia
(GE); Vastra Gotaland (SU); Silezia de Jos (PO) și jud. Brașov (RO). Acest
amestec al regiunilor privind convergențele (Ob. 1) și competitivitățile (Ob.
2) va crește valoarea adăugată a rețelei în termenii unei politici de impact.
Ca și miniprograme, proiectul va sprijini un număr limitat de subproiecte în ariile cuprinse din politica amintită. Sub-proiectele vor furniza o
platformă adițională pentru cooperarea regională prin schimburile de
experiență și de bune practici la nivel local. Acestea vor implica un număr
mare de autorități publice regionale și locale care sunt desemnate să
managerizeze atât inițiativele dezvoltării locale (de ex.-bune practici
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teritoriale sau sectoriale) cât și alți actori relevanți și factori interesați
aparținând diverselor regiuni. Bunele practici vor fi selectate prin apeluri de
propuneri interegionale și vor disemina rezultatele lor către partenerii
autorități regionale. Rezultatele scontate vor include: un manual al
transferabilității bunelor practici; linii strategice pentru cei ce fac politicile
cu recomandările conforme cu acestea; studii de fezabilitate privind bunele
practici pentru acțiunea pilot din regiunile țintă.
Detalii privind partenerii de proiect:
Tip
Part.
Lider
P2

P3

P4
P5
P6

Instituția
Reg. Toscana
Birmingham
Technology
Limited - West
Midlands - Marea
Britanie
Ministerul Saxon
al Economiei și
Muncii - Anhalt
Reg.
Vastra
Gotalands
Voivoship Silezia
de Jos
Consiliul Județean
Brașov

Țara

Finanțare Cofin.

Alt. TOTAL

IT
MB

FEDR (€)
825.000
675.000

națională (€)
275.000
225.000

(€)
0
0

GE

525.000

175.000

0

700.000

SU

675.000

225.000

0

900.000

PO

425.000

75.000

0

500.000

RO

425.000

75.000

0

500.000

(€)
1.100.000
900.000

Bugetul proiectului (în Euro), bazat pe cele descrise anterior:
Tip de finanțare
Finanțare FEDR
Cofinanțare publică națională
Total buget eligibil FEDR
Finanțare norvegiană
Co-finanțare norvegiană
Total buget norvegian

Valoare (€)
3.550.000
1.050.000
4.600.000
0
0
0
2

BUGET INTERREG IVC
Alte fonduri
TOTAL BUGET

4.600.000
0
4.600.000

3

