
 

 

Nume: RESTART_4Danube 

Titlul proiectului: Regenerarea zonelor urbane pentru a stimula industriile creative pentru o regiune a 

Dunării mai puternică 

Durata 01.07.2020 – 31.12.2022 

Proiectul RESTART_4Danube este cofinanțat din 3 fonduri ale Uniunii Europene, Fondul european de 

dezvoltare regională, Instrumentul pentru asistență de preaderare și Instrumentul european de 

vecinătate (FEDR, IPA, ENI). 

Bugetul în EURO 

Bugetul total: 1.814.895 

Contribuția ERDF: 1.348.100 

Contribuția IPA: 57.710,75 

Contribuția ENI: 136.850 

 
Lead Partner: Universitatea Politehnica din București 

Persoana de contact: Alexandru Marin alexandru.marin@upb.ro  

Pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube  

Logo proiect: 

 

Orașele din regiunea Dunării se confruntă cu provocări pentru a dezvolta o cultură care să genereze 

sinergii public - private, pentru a promova IMM-urile și a stimula comunitățile urbane creative. Pentru 

a depăși aceste provocări, obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea condițiilor cadru și a 

instrumentelor de politică, pe baza strategiilor regionale și locale de specializare inteligentă, pentru un 

nou model de regenerare urbană, cu contribuția industriilor culturale și creative (CCIs). 

Subsecvent, sunt definite 3 obiective specifice ale proiectului: 

• Elaborarea unei strategii comune pentru a sprijini dezvoltarea urbană, pe bază de industrii 

creative și prin inovare; 

• Implementarea a 5 planuri de acțiune locală (LAPs) pentru a stimula colaborarea 

transnațională și a dezvolta legături inter-sectoriale în întreaga regiune a Dunării; 

• Susținerea unui dialog în domeniul politicilor publice și schimbul de bune practici în domeniul 

regenerării urbane, bazat pe industrii creative. 
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Ca parte a activităților proiectului, vor fi elaborate 5 planuri de acțiune locală (LAPs). Acestea vor 

îmbunătăți semnificativ cooperarea transnațională și instituțională și vor consolida capacitățile de 

dezvoltare urbană. 

• LAP 1 - Noi spații pentru experimentare, inovare și antreprenoriat în sectorul CCI din Craiova, 

România; 

• LAP 2 - Regenerarea durabilă a clădirilor industriale din Rijeka, Croația; 

• LAP 3 - Dezvoltare orientată către mobilitate urbană în Maribor, Slovenia; 

• LAP 4 - Recondiționarea clădirilor istorice și de patrimoniu din Sarvar, Ungaria; 

• LAP 5 - Regenerare urbană verde în Vratsa, Bulgaria. 

Rezultate așteptate: 

• o strategie comună pentru regenerarea urbană creativă pentru regiunea Dunării; 

• un nou set de instrumente pentru regenerarea urbană creativă; 

• cele 5 planuri de acțiune locală; 

• un pachet de acorduri de cooperare între întreprinderi și instituțiile de cercetare și dezvoltare; 

• un pachet de audituri de nivel de pregătire; 

• un set de instrumente de instruire cu module despre creativitate și guvernanță urbană și despre 

managementul inovației urbane. 

 

Parteneriatul este format din 25 de organizații din 12 țări și este coordonat de Universitatea 

Politehnica din București, România. Proiectul utilizează o abordare de tip „quadruple helix” prin 

colaborarea a 11 autorități publice, 7 companii și organizații de sprijinire a afacerilor, 4 instituții de 

învățământ superior și cercetare și 3 actori ai societății civile. Țările participante la proiectul 

RESTART_4Danube, pe lângă România, sunt: Germania, Slovenia, Croația, Bulgaria, Austria, Ungaria, 

Bosnia - Herțegovina, Moldova, Ucraina, Serbia și Estonia. 

 

Parteneriatul proiectului: 

1. Universitatea POLITEHNICA din București, România (Lead Partner) 

2. Steinbeis 2i GmbH, Germania 

3. Școala de Studii Sociale Avansate, Slovenia 

4. IPA - Companie de cercetare și dezvoltare, inginerie și producție pentru echipamente și 

sisteme de automatizare, România 

5. Universitatea din Maribor, Slovenia 

6. Camera de Economie Croată, Croația 

7. Camera de Comerț și Industrie - Vratsa, Bulgaria 

8. Universitatea de Științe Aplicate din Carintia, Austria 

9. Consiliul Local al Municipiului Craiova, România 

10. Municipiul Vratsa, Bulgaria 

11. Asociația Pannon Economic Network, Ungaria 

12. Municipiul Maribor, Slovenia 

13. Orașul Rijeka, Croația 

14. Biroul Guvernului Local al Județului Vas, Ungaria 

15. Asociația de Dezvoltare NERDA, Bosnia și Herțegovina 

16. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Moldova 

17. Centrul informațional pentru inovare și dezvoltare „NOVUM”, Ucraina 



INVITAȚIE 

Kick-off Event 

Regenerarea zonelor urbane pentru a stimula industriile 

creative pentru o regiune a Dunării mai puternică 

RESTART_4Danube 

 

Data: 15 Octombrie 2020  
Durata: orele 10.00 ÷ 14.00 EET 
Organizator: Universitatea Politehnica din București 
Locul de desfășurare: on–line, via https://politehnica.webex.com/meet/alexandru.marin  
 

 

Universitatea „Politehnica” din București, în calitate de partener principal, are 

deosebita plăcere să vă invite la evenimentul de lansare al proiectului 

RESTART_4Danube, cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI), în 

cadrul Programului transnațional al Dunării, al treilea apel, Prioritatea 1, Obiectiv 

specific 1.1 - Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare.  

La acest eveniment, vorbitorii invitați și unii membri ai Comitetului director al 

proiectului vor aduce o contribuție substanțială în ceea ce p rivește obiectivele și 

rezultatele proiectului, în cadrul Strategiei UE în regiunea Dunării – Priority Area 8, din 

perspectiva Strategiei regionale de specializare inteligentă, industriilor creative pentru 

regenerare urbană, centrelor de inovare digitală ș i inteligență artificială, clusterelor și 

competitivității bazată pe inovare, prin dialog cu părțile interesate.  

În acest spirit, proiectul RESTART_4Danube este axat pe oferirea unui răspuns 

profesional și fezabil la provocările asociate dezvoltării unei c ulturi puternice, care 

vizează industriile creative în contextul pandemiei COVID -19, generând sinergii între 

domeniul public și cel privat, prin promovarea competitivității IMM -urilor, destinate 

regenerării comunităților urbane.  

 
 

Agenda Kick-off Event 
 

15th  of October 2020 

EET - Romanian Local Time 

10:00 – 10:15 Welcome address 

Tudor Prisecaru, President of the Senate of University 

“Politehnica” from Bucharest (UPB) 

10:15 – 10:45 “RESTART_4Danube” in the policy context of Danube region  

Mladen Kraljic, Member of EUSDR – PA8 Steering Group 

10:45 – 11:00 Danube Innovation Partnership – Accelerating technology transfer in the 

region 

                 Marina Ranga, Joint Research Centre European Commission 

11:00 – 11:15 RIS3 - Regional Innovation Strategy for Intelligent Specialization, in Oltenia 

Region, with an emphasis on Urban Regeneration and Creative Industries 

                 Marilena Alecu, Director of Regional Policy Direction- Regional Development 

Agency SW - Oltenia 

https://politehnica.webex.com/meet/alexandru.marin


11:15 – 11:30 “RESTART_4Danube” - Project overview 

Alexandru Marin  

Project Lead Partner, University “Politehnica” from Bucharest (UPB) 

11:30 – 11.45 CINEMA: Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region 

                 Grit Ackermann, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS) 

11:45 – 12:30 Panel on “RESTART_4Danube” pilot actions (Local Action Plans) in Romania, 

Bulgaria, Hungary, Croatia & Slovenia  

                  Iliana Philipova  

                  WP leader, Chamber of Commerce and Industry (CCI), Vratsa 

12:30 – 13:00 Digital Innovation Hubs – Priority in EUSDR - PA8 

Prof. Dr. Dieter Hertweck 

Reutlingen-University, Herman-Hollerith Centre 

13:00 – 13:30 Artificial Intelligence, key-topic of Creative industries in Danube Region 

Balázs Barta, Pannon Business Network 

13:30 – 14:00 Clustering economy & Urban Regeneration in EUSDR – PA8 

Daniel Coșniță, President of CLUSTERO 

End of Event 

 
Persoana de contact pentru detalii despre eveniment: 
Nume:  Prof. Alexandru Marin  
E-mail:  alexandru.marin@upb.ro  
Telefon:  +4021 402 9584 
 

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube 
• LinkedIn business page: https://www.linkedin.com/company/restart4danube 
• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube 
• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/ 
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