ATELIER VIRTUAL
privind instrumentul inovator de luare a deciziilor (IDMT) și modalitățile sale de replicare
17 noiembrie 2020
Marți, 17 noiembrie 2020, între orele 10:00 și 12:30, a avut loc un Atelier virtual în
contextul proiectului CRISALIDE „Acțiuni inteligente replicabile și integrate urbane care
conduc inovația pentru a dezvolta economii urbane” - proiect finanțat prin Programul ERA.NET
RUS PLUS, coordonat de Southern Urban Planning Center Ltd, SUPC (Rostov-pe-Don, Federația
Rusă) și în care URBASOFIA și INCD URBAN-INCERC sunt partenerii români.
Proiectul este o colaborare între arhitecți, cercetători și dezvoltatori de tehnologie din Rusia,
România, Austria și Grecia și își propune să creeze și să implementeze un instrument inovator de
luare a deciziilor în orașul Rostv-pe-Don. Evenimentul a fost organizat de INCD URBAN-INCERC
(https://www.incd.ro/) împreună cu URBASOFIA (www.urbasofia.eu).
Întâlnirea a fost organizată ca un Focus Group
și face parte din ultima fază a proiectului
CRISALIDE ca eveniment de valorificare a
rezultatelor proiectului. Discuțiile s-au
concentrat pe Instrumentul inovator de luare a
deciziilor (IDMT) dezvoltat de partenerii de
proiect și modalitățile sale de replicare. Scopul
atelierului virtual a fost de a reuni specialiști în
dezvoltarea și implementarea instrumentelor de
luare a deciziilor în activitățile de planificare
teritorială la nivel național sau local.

La atelier au participat, pe lângă membrii
consorțiului, și invitați din România și alte țări
cu preocupări similare în elaborarea unor
asemenea instrumente de sprijin în administrația
publică.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele preliminare ale proiectului CRISALIDE și
instrumentul IDMT, fiind urmate de dezbateri pe două subiecte: “the Business model” și
oportunitățile de replicare.
Concluziile acestui Atelier cu privire la instrumentul IDMT au fost următoarele:
•

este crucial pentru un management de succes al teritoriilor și în strategiile de monitorizare,
prin componenta GIS și baza sa de date aferentă,

•

integrează, într-un mod flexibil, informații diferite din diferite departamente și reunește
diferite părți interesate,

•

poate depăși barierele de comunicare dintre principalele instituții și administrația locală a
orașului,

•

îmbunătățește comunicarea între reprezentanții orașului și publicul larg, încurajează
democrația (va permite guvernarea participativă și coparticiparea),

•

va implica comunitatea de afaceri din oraș (va fi un model de afaceri – Business Model),

•

vor exista numeroase posibilități de replicare la nivel regional și de oraș, în Rusia, în țările
UE, inclusiv în România.

