Proiect DTP3-433-2.2 în cadrul Programului Transnațional Dunărea
DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the
Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)
Proiectul DANUrB+, la care INCD URBAN-INCERC participă în perioada septembriedecembrie 2022, are ca țintă localitățile dunărene (în special cele transfrontaliere) a căror
populație scade de la an la an, și pe care urmărește să le revitalizeze prin valorificarea
capitalului cultural și a resurselor lor culturale, prin aflarea unor noi posibilități prin care acestea
să devină din nou atractive. Proiectul se bazează pe rezultatele anterioare din proiectul DTP1249-2.2 DANUrB (2017-2020) și a început la 1 iulie 2020, urmând a se finaliza la 31 decembrie
2022.
Obiectivul principal al proiectului DANURB+ este consolidarea capacității părților interesate
locale, pentru a le permite acestora să coopereze la nivel local și interregional pentru
valorificarea patrimoniului legat de Dunăre, cu acțiuni locale sub un brand unificat suficient de
puternic pentru a crește prosperitatea locală și atractivitatea turistică internațională.
Proiectul cuprinde 4 fluxuri tematice orizontale în 4 pachete de lucru (WP) verticale: cercetare,
instrumente de planificare, educație și acțiuni. Fluxurile tematice sunt:
 Rețea interregională ca posibilitate
 Contractarea orașelor ca provocare
 Localnicii și cooperarea lor ca atu de dezvoltare
 Patrimoniul ca instrument
INCD URBAN-INCERC este implicat în toate cele 4 tematici, prin următoarele activități:
o identificarea potențialului patrimoniului intangibil care există de-a lungul Dunării în
regiunea județului Tulcea,
o crearea unor linii directoare vizând programele educaționale ale tinerilor din școlile locale
privind resursele culturale ale Dunării,
o propuneri de rețele ale stakeholderilor prin care să se valorifice mai bine proiectele
culturale,
o propuneri de agende și planuri de acțiune privind manifestările culturale pe Dunăre, și
o participarea la întâlniri cu factorii de decizie și la conferința internațională privind bunele
practice și extinderea inițiativelor transnaționale și a rețelei de stakeholderi care să
contribuie la formarea unui brad dunărean comun.
Proiect co-finanțat din fonduri UE (FEDR, IPA)
Buget total: 2.707.750 Euro
Contributia FEDR: 2.047.735 Euro
Contribuția IPA: 253.852,5 Euro
Website-ul proiectului: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus

