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FINCH – Impactul finanțării moștenirii culturale 
asupra dezvoltării regionale

• Proiect de cooperare interregionala pentru
îmbunătățirea politicilor in domeniul patrimoniului
cultural si natural, derulat in cadrul Programului
Interreg Europe

• Buget proiect: 1.467.665 Euro – FEDR: 1.247.515,25 Euro

• Buget ADR SV OLTENIA: 139,425.00 Euro – FEDR: 118,511.25
Euro
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PARTENERI:

Regiunea Piemont (Italia) – Lead Partner

Universitatea din Torino (Italia) – Partener Consultativ

Banca de Dezvoltare Regionala Sachsen-Anhalt
(Germania) 

Regiunea Lodzkie (Polonia) 

ADR SV Oltenia (Romania) 

Regiunea La Rioja (Spania) 

Regiunea Thessaly (Grecia)

Consiliul Regional South Ostrobothnia (Finlanda).
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Rezultate la nivel de proiect

14 exemple de buna practica identificate

7 Evenimente de policy learning
organizate (inclusiv peer reviews )

7 Grupuri Parteneriale create

7 Planuri Regionale de Actiune

7 instrumente de politica influențate
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FINCH – Instrumentul de politică

Principalul rezultat al proiectului FINCH il reprezinta creșterea impactului

economic si social la activităților legate de valorificarea patrimoniului cultural

in regiunile partenere prin îmbunătățirea instrumentelor de politica adresate.

Instrumentul de politica al ADR SV Oltenia este reprezentat de POR 2014-

2020, Axa Prioritara 5, Imbunatatirea mediului urban si conservarea,

protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de

Investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea

patrimoniului natural si cultural
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Derularea proiectului

Faza 2:

Implementare

4 semestre

24 luni

Faza 1:

Proces de învățare

5 semestre

30 luni
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Activitati realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 1 INCHEIAT

01.06.2018

30.11.2018

• A avut loc intalnirea de lansare a proiectului
(Kick off meeting) si prima intalnire
interregionala (cu prezentarea bunelor
practici identificate de partenerul din Italia, 
Regiunea Piemonte)

• A fost constituit Grupul Partenerial la nivelul
regiunii SV Oltenia si a fost organizata prima 
intalnire a acestuia

• A fost elaborata Strategia de Comunicare si
Diseminare de catre PP5 – ADR SV Oltenia, 
partener responsabil cu activitatile de 
comunicare in cadrul proiectului

• A fost realizata prima versiune a 
Documentului privind instrumentele
financiare si cadrul de reglementare
pentru introducerea parteneriatului cu 
sectorul privat (PPP)

Stadiul

implementarii
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Activitati realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 1 INCHEIAT

01.06.2018

30.11.2018

• A fost creata pagina web a proiectului,
gazduita pe platforma Interreg Europe

• https://www.interregeurope.eu/finch/

• A fost stabilita imaginea proiectului

• Au fost create profilele social media:
Facebook, Linkedin, Tweeter

• https://www.facebook.com/finchproject/

• https://www.linkedin.com/company/finch-
interreg-europe/

• https://twitter.com/Finch_Interreg

• A fost creata secțiunea dedicată proiectului
FINCH pe pagina web oficială a ADR SVO:
https://www.adroltenia.ro/finch/

• A fost realizat si tiparit posterul proiectului

Stadiul

implementarii

https://www.interregeurope.eu/finch/
https://www.facebook.com/finchproject/
https://www.linkedin.com/company/finch-interreg-europe/
https://twitter.com/Finch_Interreg
https://www.adroltenia.ro/finch/
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Activitati realizate si

in curs de desfasurare

Faza1: Invatare interregionala

Semestrul 2 IN DERULARE

01.12.2018

31.05.2019

• Au avut loc doua intalniri interregionale in
Romania si Finlanda, in cadrul carora au fost
organizate vizite de studiu, cu prezentarea
bunelor practici identificate de fiecare
partener, insotita de evaluarea acestora (peer
review).

• Sunt actualizate constant atat pagina de
internet a proiectului gazduita pe platforma
Interreg Europe, cat si profilele social media
cu noutati si informatii privind activitatile si
evenimentele din cadrul proiectului

• Are loc cea de-a doua intalnire a Grupurilor
Parteneriale in fiecare regiune din tarile
partenere in care vor fi prezentate bunele
practici identificate pana in prezent, modul in
care au fost evaluate, precum si continutul
Documentului privind instrumentele financiare
si cadrul de reglementare pentru introducerea
parteneriatului cu sectorul privat (varianta
actualizata in Semestrul 2)

• Sunt transmise comunicate de presa

Stadiul

implementarii
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Activitati care a urmeaza a fi 
realizate

Faza1: Invatare interregionala

Semestrele 3-5

01.06.2019

30.11.2020

• Vor avea loc intalniri interregionale in
celelalte 4 tari partenere in proiect
(Germania, Polonia, Spania si Grecia), in
cadrul carora vor fi organizate vizite de
studiu, cu prezentarea bunelor practici
identificate, insotita de evaluarea acestora
(peer review).

• Vor avea loc intalniri ale Grupurilor
Parteneriale

• Vor fi actualizate pagina de internet a
proiectului si profilele social media

• Va fi elaborata varianta finala a
Documentului privind instrumentele
financiare si PPP

• Va fi realizat un videoclip de diseminare de
catre PP5 – ADR SV Oltenia

• Vor avea loc participari la workshopuri
tematice sau evenimente international

• Vor fi transmise communicate de presa

• Vor fi elaborate Planurile de Actiune
Regionale, cu sprijinul membrilor Grupurilor
Parteneriale

Stadiul

implementarii
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Activitati care a urmeaza a fi 
realizate

Faza 2: Implementare

Semestele 6-9

01.12.2020

30.11.2022

• Vor fi implementate si va fi monitorizata
implementarea Planurilor de Actiune
Regionale

• Va fi actualizata pagina de internet a
proiectului cu informatii privind implementarea
Planurilor de Actiune

• Vor avea loc intalniri de proiect si va fi
organizat un eveniment de diseminare la
inalt nivel politic

Stadiul

implementarii
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FINCH in regiunea SV Oltenia

Activitati in cadrul Grupului Partenerial

- Proces participativ de identificare si documentare a bunelor practici in 

domeniul patrimoniului cultural din regiunea Sud-Vest Oltenia si sprijin in 

elaborarea Planului de Actiune Regional

- Prezentarea bunelor practici identificate de regiunile partenere si a Planului

de Actiune Regional (ADR SV Oltenia)

- Prezentarea Documentului despre instrumente financiare si PPP elaborat

de Universitatea din Torino si Banca de Dezvoltare Regionala 

Sachsen-Anhalt (ADR SV Oltenia)

- Feedback si comentarii din partea participanților la Grupul de Lucru

- Discutarea posibilelor transferuri de experiențe în context regional, nevoile 

teritoriale legate de acestea și lipsurile de politică care trebuie abordate. 
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Metodologie pentru identificarea bunelor 
practici in cadrul proiectului FINCH

Bunele practici acoperă următoarele aspecte:

• activități privind protejarea, managementul si valorificarea moștenirii 

culturale 

• instrumente financiare si/sau parteneriat public-privat utilizate. 

Pașii care trebuie urmați in scopul colectării bunelor practici sunt următorii: 

1. Identificarea bunelor practici

2. Documentarea bunelor practici

3. Validare

4. Promovare si diseminare

In fiecare regiune vor fi identificate 3-5 exemple de buna practica si

fiecare partener va organiza o vizita de studiu pentru unul sau doua dintre

acestea.



Va multumim! 

Follow us on social mediawww.interregeurope.eu/finch/


