Lansarea noilor proiecte-pilot URBACT
La sfârşitul lunii ianuarie a.c., a avut
loc la Paris întâlnirea de lansare a
noilor proiecte-pilot din cadrul
programului URBACT II, recent
aprobate de către Comitetul de
Monitorizare. Evenimentul a marcat
lansarea concomitentă a două tipuri
diferite de reţele, una fiind dedicată
sprijinirii oraşelor în implementarea
Planurilor Locale de Acţiune (Reţele
de
implementare),
cealaltă
concentrându-se pe schimbul de
bune practici (Reţele de transfer).
Despre întâlnirea care s-a desfăşurat
pe parcursul a trei zile (29-31 ianuarie), ne-au oferit informaţii Cristina Cudrec
(Primăria Bistriţa), reprezentant al proiectului ESIMeC şi Sabina Dimitriu
(URBASOFIA), pentru noul proiect TUTUR.
Această acţiune a urmărit reunirea partenerilor din cele nouă proiecte aprobate în urma
ultimului proces de selecţie al programului URBACT II, în scopul de a-i instrui astfel încât să
îşi poată valorifica experienţa anterioară din proiectele URBACT şi să ducă la bun sfârşit,
propriile proiecte-pilot, pe parcursul următoarelor 15 luni.
Cristina Cudrec ne relatează că la
eveniment au participat peste 100 de
persoane:
echipa
Secretariatului
URBACT, condusă de Emmanuel
Moulin, experţi şi parteneri ai noilor
proiecte-pilot, din care şase reţele de
transfer şi trei reţele de implementare.
Pe parcursul celor trei zile
ale
conferinţei, sesiunile de lucru au avut
loc în paralel şi în plen, Secretariatul
URBACT combinând cinci tipuri de
sesiuni:
sesiuni comune în plen, împreună cu toate reţelele, unde au avut loc discuţii pe
marginea obiectivelor, rezultatelor aşteptate, metodelor, instrumentelor, cadrului
administrativ, etc.;
şedinţe separate pentru reţelele de transfer şi cele de implementare, punându-se accent
pe chestiunile specifice ale fiecărui proiect;
sesiuni paralele, în cadrul cărora fiecare reţea a lucrat pe planul de acţiune, rezultatele
şi tematica propriului proiectului;
sesiuni de instruire cu aplicare practică pentru responsabilii financiari ai proiectelor;
diverse activităţi de socializare: concursuri, exerciţii în echipă, postări pe Twitter, etc.
Cristina Cudrec menţionează faptul că sesiunile de lucru s-au axat în special pe noile
obiective ale Programului URBACT privind aceste reţele de proiecte-pilot, şi anume:

monitorizarea şi măsurarea impactului activităţilor din planurile de acţiune ale tuturor
proiectelor, având în vedere faptul că acestea reprezintă un experiment prin care Secretariatul
URBACT doreşte să facă tranziţia de la URBACT II (2007-2013) la URBACT III (20142020) prin stabilirea cât mai clară şi mai concretă, împreună cu toţi factorii interesaţi, a
obiectivelor noului Program URBACT III.
Sabina Dimitriu ne-a oferit detalii despre conţinutul sesiunilor de lucru. Astfel, ea ne-a
povestit că prima zi a evenimentului a fost alocată familiarizării participanţilor cu scopul,
obiectivele şi aspectele de management de proiect şi financiar ale proiectelor, aspecte ce au
fost prezentate în mod clar şi accesibil. Pe parcursul următoarelor două zile, au fost organizate
sesiuni paralele pentru ca reţelele să aibă oportunitatea de a discuta despre Studiul de Bază al
proiectului şi de a organiza şi defini următoarele etape ale proiectelor. În opinia Sabinei,
întâlnirile au fost deosebit de productive, beneficiind şi de prezenţa managerilor de poli
tematici.
Sabina ne-a povestit şi despre proiectul TUTUR - Temporary Uses as a Tool for Urban
Regeneration. Din consorţiul proiectului fac parte oraşele Bremen (Germania), Roma (Italia)
şi Alba Iulia (România), reţeaua fiind completată de Pietro Elisei ca Lead Expert, asistat de
Sabina Dimitriu, şi de Roland Krebs ca expert tematic.
Obiectivul proiectului TUTUR este de a
introduce metoda de utilizare temporară în
regenerarea urbană a oraşelor participante.
Sabina Dimitriu ne explică faptul că
utilizarea
temporară
reprezintă
un
instrument de planificare ce aduce împreună
în mod eficient agenţiile municipale sau
private de dezvoltare, proprietari, organizaţii
culturale şi cetăţeni interesaţi de elaborarea
unor potenţiale utilizări ale infrastructurii şi
resurselor existente în oraşe. Transformarea
proprietăţilor vacante pentru a facilita
adoptarea unor noi utilizări temporare oferă
avantaje pe mai multe planuri. Proiectul are ca punct de pornire modelul de succes generat de
agenţia ZwischenZeitZentrale (ZZZ) din Bremen.

Cristina Cudrec a reprezentant proiectul ESIMeC, aflat la cea de a treia fază, din partea
Primăriei Bistriţa. Liderul de proiect este Consiliul local Basingstoke and Deane Borough din
Marea Britanie, municipiul Bistriţa fiind desemnat shadow lead partner. Proiectul a început în

decembrie 2013 şi se desfaşoară pe o perioadă de 14 luni, urmând să se finalizeze în februarie
2015.
Atât Cristina, cât şi Sabina au considerat că întâlnirea de lansare din Paris a fost un succes,
atât din punct de vedere al organizării în comun a sesiunilor de lucru pentru reţele şi al
oportunităţii de relaţionare şi schimb de experienţă, cât şi din punct de vedere al informaţiilor
transmise şi al conţinutului şi discuţiilor din cadrul sesiunilor paralele.
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