Comunicat de presă
(20 Iulie 2020)
REF: Conferință de lansare a proiectului european AGORA „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale” care promovează inovarea socială
AGORA - cel mai nou proiect derulat în cadrul Programului Transregional al Dunării - a fost
lansat oficial într-o conferință digitală, care a reunit mai mult de 27 de actori și reprezentanți oficiali
ai diferitelor organizații partenere, precum și ai autorității naționale.
Obiectivul general al proiectului numit "Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea
activelor locale" - AGORA este de a îmbunătăți capacitatea administrațiilor publice la nivel local și
regional de a deveni lideri mai credibili și activi ai regenerării locale prin dezvoltarea, testarea și
integrarea de noi instrumente operaționale și politice pentru reevaluarea activelor urbane.
Sub coordonarea Municipiului Cluj-Napoca și prin valorificarea experienței sale în
recuperarea și utilizarea terenurilor și clădirilor abandonate (dezvoltate într-un alt proiect, Refill finanțat prin programul URBACT II) și în acțiuni urbane participative, AGORA va testa și facilita
adoptarea în orașele partenere a unor noi instrumente inovative de mediere între actorii cheie la
nivel urban, pentru a valorifica și reintegra activele locale neutilizate (clădiri și terenuri publice și
private), conectându-le cu oportunitățile economice locale și externe.
Durata proiectului este de 30 de luni, începând cu 1 iulie 2020, iar bugetul total eligibil al
proiectului este de 2.396.870,05 Euro.
Rezultatele proiectelor urmăresc să obțină:
* Strategii de guvernanţă participativă mai bune;
* Un cadru inovator de guvernanţă pentru evaluare, monitorizare și evaluare comparativă;
* Co-creare, co-implementare și co-evaluare a designului serviciilor publice;

* Transferabilitate: AGORA Toolkit pentru orașe și planificatori;
* Învățare reciprocă, transfer de cunoștințe și procese - pilot.
Partenerii proiectului sunt:
Partener principal PP1 - Municipiul Cluj-Napoca
și:
PP2 - Agenția de Dezvoltare Nord - DAN ltd (Croația)
PP3 - Agenția Europeană de Dezvoltare (Republica Cehă)
PP4 - EUTROPIAN GMBH (Austria)
PP5 - Kranj (Slovenia)
PP6 - Institutul de Cercetări Metropolitane (Ungaria)
PP7 - Pakora.net - Rețea pentru orașe și regiuni (Germania)
PP8 - Orașul Praga (Republica Cehă)
PP9 - Asociația regională Neckar-Alb (Germania)
PP10 - Municipiul Sofia (Bulgaria)
PP11 - Sofia Development Association (Bulgaria)
PP12 - Orașul Szarvas (Ungaria)
PP13 - Institutul de Urbanism al Republicii Slovenia
PP14 - URBASOFIA SRL (România)
PP15 - Slavonski Brod Development Agency ltd. (Croaţia)
PP16 - Zenica (Bosnia și Herțegovina)
PP17 - Primăria Chișinău (Moldova)
Parteneri strategici asociați:
1. Asociația Eurocities
2. Universitatea Tor Vergata din Roma
3. Municipalitatea din Koprivnica (Croația)
4. Agenția de Dezvoltare Zenica - ZEDA (Bosnia și Herțegovina)
5. Asociația Comunităților Locale ale Dunării (RO)
6. Spatial Foresight Limited (Luxemburg)
7. Centrul EcoResource (Ucraina)
8. Casa Europeană (Ungaria)
9. Camera de comerț italiană din Bulgaria
10. Spațiu creativ Viena
11. Asociația pentru Institutul de Dezvoltare Locală (Urbanize Hub)

