Parteneri

Contact
● Regiunea Ústí, CZ
Partener lider de proiect
Tel: +420 475 657 909
E-mail: drahosova.m@kr-ustecky.cz
● Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, RO
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca
Tel: +40 264 431 550
E-mail: ioana.dragos@nord-vest.ro

#fortarete
#patrimoniu
#sustenabilitate

RĂMÂNEȚI
ÎN CONTACT
Înscrieți-vă
la newsletter-ul RFC

Această publicație reflectă doar viziunea autorului. Autoritățile programului
Interreg Europe nu sunt responsabile pentru utilizarea materialului și a
informațiilor pe care le conține.

RFC – Revitalizarea Orașelor Fortărețe
contribuie la îmbunătățirea politicilor
regionale și locale din 7 țări prin
identificarea, analiza și valorificarea
potențialului patrimoniului cultural din
perspectiva regenerării urbane, a
turismului și a angrenării în alte activități
economice. Capitalizează inițiative de
succes în reabilitarea obiectivelor de
patrimoniu prin promovarea și transferul
de bune practici între regiunile partenere.

www.interregeurope.eu/rfc

Proiectul RFC
Sprijină revitalizarea sustenabilă a clădirilor de
patrimoniu printr-o mai bună coabitare a
orașelor fortărețe și a forturilor militare din zonele
urbane.
Există o serie de cetăți și fortificații vechi
valoroase în Europa, care datează din perioade
diferite.
Acese fortificații de patrimoniu definesc multe
din peisajele actuale, luptele și războiaiele din
trecut definind actualele granițe ale orașelor,
regiunilor, țărilor și ale Europei.

Știați că?

Obiective
● Sprijinirea politicilor regionale privind

Colectăm și
împărtășim idei!

●

protejarea și durabilitatea cetăților
● Încurajarea părților interesate să utilizeze

Există cetăți sau
fortărețe în regiunea
dumneavoastră, care
necesită revitalizare?

Cum vă puteți implica?
Contactați ADR Nord-Vest pentru a participa
la întâlnirile periodice
●

Relatați experiența proprie sau

patrimoniul de apărare în mod inovativ și

împărtășiți exemple de bune practici din

eficient

România

● Generarea și transferul de cunoștințe

●

Participați la evenimentele noastre:
conferințe, evenimente de diseminare,

între regiunile partenere
● Inventarierea a cel puțin 21 de exemple de

ateliere inter-regionale

bune practici care îmbunătățesc situația

●

Abonați-vă la newsletter-ul proiectului

cetăților și a orașelor fortificate

●

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare

● Elaborarea și implementarea unui Plan de
acțiune în Regiunea Nord-Vest, pentru a
valorifica rezultatele proiectului

@InterregEuropeRFC
@RFC_Fortress

