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„Collaborative Tools for Cities in Urban Regeneration” acronim CO4CITIES”

Denumire program:  Programul european URBACT
Obiectiv tematic: Incluziune socială
Denumire proiect: ”Collaborative Tools for Cities in Urban Regeneration” acronim    

CO4CITIES”
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Parteneri: orașele Torino (Italia), Gdansk (Polonia), Budapesta (Ungaria), Cluj-

Napoca(România)

Începând cu luna martie 2021, orașele Budapesta, Cluj-Napoca, Gdańsk și Torino 
sunt implicate, în calitate de parteneri, în cadrul proiectului CO4CITIES, o rețea de transfer
URBACT finanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională și programul european 
URBACT.

Perioada de transfer este de 18 luni, începând în martie 2021 până în septembrie
2022. 

Rețeaua de transfer explorează modul în care cunoștințele și experiența bunelor
practici implementate în Torino în cadrul proiectului UIA CO-CITY, pot fi adoptate și în alte
orașe europene. 

Scopul proiectului este combaterea excluziunii sociale prin introducerea practicilor
de  colaborare  în  regenerarea  urbană,  în  care  administrația  publică  și  cetățenii  sunt
parteneri egali. Abordarea autoritară a autorității locale este înlocuită de una colaborativă,
sectorul public fiind facilitatorul proceselor și un partener care consideră cetățenii ca fiind
inițiatori ai procesului de schimbare.

Municipiul  Cluj-Napoca  intenționează  să  adapteze  soluțiile  CO-CITY  pentru  a
accesa și rezolva în abordări participative același tip de provocări civice și comunitare care
au fost deja testate de orașul Torino, în cadrul proiectului lor de finanțare prin programul
Urban  Innovative  Actions,  dar  în  contextul  local  din  Cluj.  Cluj-Napoca  vede  valoarea
transferului  bunelor  practici  CO-CITY din  perspectiva  instrumentelor  și  proceselor,  mai
precis:

- Regulamentul privind colaborarea între cetățeni și municipalitate în cogestionarea
bunurilor comune urbane;

- instrumentul legal (Pactul de colaborare) care prevede o schimbare de atitudine în
relația public / comunități;

-  instrumentele digitale care pot fi testate și adaptate la nevoile locale în vederea
cartografierii și, creării unei piețe pentru rezultatele activităților participative creative;

- dezvoltarea unei platforme de comunicare structurată pentru participanți și pentru
cercetătorii locali pentru a putea măsura și documenta modurile în care aceste noi 



 

abordări ale vieții și muncii pot avea un impact în și pentru oraș în timpul procesului de
transfer.

Pentru  a  afla  totul  despre  proiectul  CO-CITY,  consultați  pagina  web  dedicată  UIA:
https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/turin. 
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