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FISA PROIECT 

SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe 

 

CINE?  
Sviluppumbria s.p.a. (IT) – partener lider  
Guvernul Regional Extremadura (ES) 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (RO) 
Universitatea din Greenwich (UK) – partener consultant 

Consiliul Administrativ Östergötland (SE) 
Grupul European de Cooperare Teritorială Pannon (HU) 
Orasul Šibenik (HR) 
 
CE? 
Interreg Europe ajutA guvernele locale și regionale din Europa sa dezvolte si sa realizeze o politica mai bună. 
Prin crearea unui mediu propice și a oportunitatilor de diseminare a solutiilor, acesta urmareste sa asigure 
ca eforturile guvernamentale de investiții, inovare și implementare conduc la un impact integrat și durabil 
pentru oameni și locuri. Proiectul SHARE are buget de 1 409 083 €. 
Platformele de invatare a politicilor Interreg Europe sunt deschise comunitații mai largi, nu doar 
participanților la proiect, oferind un spațiu pentru învățarea continuă, în care beneficiarii din Europa pot 
beneficia de cunoștințele experților: www.interregeurope.eu/policylearning/    
 
CAND? 
Faza 1 a proiectului, pe parcursul căreia au loc activități de cercetare, schimb de experiență și elaborare plan 
de acțiune, se desfasoara in perioada ianuarie 2017 și decembrie 2018. Faza a doua a proiectului  se 
desfășoară în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, cu scopul de a monitoriza punerea în aplicare a 
planurilor de acțiune locale. 
 
DE CE? 
Patrimoniul cultural este un motiv de mandrie si identitate pentru cetațeni, precum și un factor important 
al turismului. SHARE studiaza modalitati durabile de imbunatatire a protecției, promovarii, accesibilitatii si 
dezvoltarii obiectivelor de patrimoniu cultural urban din intreaga Europa. 
 
CUM? 
Activitatea principala a proiectelor Interreg Europe este de schimb de experienta, soluții, perspective si bune 
practici intre parteneriatele de proiecte și comunitatea Interreg si vizeaza imbunătățirea procesului de 
elaborare si implementare a politicii regionale. Partenerii SHARE au facut schimb de cunoștințe și experiență 
prin vizite de studiu, raportari privind situațiile individuale ale fiecăruia, au efectuat, de asemenea, intalniri 
de lucru cu părțile interesate (analiza SWOT, studii de caz) in cadrul Focus Grupurilor din Faza 1 a proiectului. 

Partenerii au realizat, de asemenea, cercetări pe teren, prin sondaje de opinie a trei grupuri țintă - rezidenți, 
vizitatori și IMM-uri. Rezultatele sondajelor din fiecare tara participanta la proiect au fost analizate de către 
Universitatea din Greenwich, aducand plus valoare  schimbului de cunoștințe si experienta, comparând șase 
contexte europene. 


