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Comunicat de presă 
"Competiția Creative Danurban" 

 

Echipa proiectului RESTART_4Danube anunță "Concursul Creative Danurban" 2022 – 
competiția își propune să aducă minți creative tinere pentru a dezvolta idei de afaceri 
sau de proiecte care susțin regenerarea (sub)urbană în orașele din regiunea Dunării. 
Primii trei câștigători vor avea ocazia să călătorească în Chișinău, Moldova pentru a se 
alătura ceremoniei de la finalul proiectului RESTART_4Danube.  

O listă completă a criteriilor de eligibilitate și informații suplimentare privind concursul 
sunt disponibile pe site-ul oficial al proiectului RESTART_4Danube.  

Scopul principal al concursului prezentat este de a construi și cultiva tradițiile 
schimbului de cunoștințe și, prin urmare, invităm studenții, artiștii și tinerii 
antreprenori creativi, individual, în tandem cu mentori din instituții de învățământ 
superior și de cercetare, factori de decizie politică sau IMM-uri să se alăture și să 
prezinte propriul proiect sau idee de afaceri cu privire la modul de susținere a 
regenerării urbane.  

Concursul este conceput pentru a acoperi cele trei teme principale:  

Regenerare urbană – verde sau tradițională? 

Spații și locuri – vechi sau noi? 

Venind și plecând – arta tranziției 

Dr. Tamara Besednjak Valič, care gestionează competiția, subliniază că această 
"competiție este o posibilitate unică pentru studenți și tineri antreprenori de a-și uni 
forțele și de a experimenta posibilitățile propriei contribuții la regenerarea (sub)urbană a 
orașelor lor. Această contribuție poate fi sub forma unui proiect inovator la scară mică sau 
poate fi stabilită ca idee de afaceri și într-o etapă ulterioară transformată într-o 
oportunitate reală de afaceri."  

Competiția se va desfășura pe trei etape, cu termen limită de înscriere în prima etapă, pe 
20 aprilie 2022. Pentru participanții câștigători vor urma cele două termene limită: 1 
iulie 2022 pentru a doua etapă și 21 septembrie 2022 pentru etapa a treia. Primii zece 
aplicanți vor fi invitați la cea de-a treia etapă a competiției și își vor prezenta ideile de 
proiect sau de afaceri într-un eveniment online care va avea loc în data de 30 septembrie 

2022. 
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Cei trei câștigători vor avea costurile pentru evenimentul final de la Chișinău Moldova 
acoperite în noiembrie/decembrie 2022.  

Mai multe informații despre concurs pot fi găsite pe site-ul oficial: 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube.  

 

Informații de contact:  

 

Nume: Dr. Tamara Besednjak Valič 

Organizație: Școala de Studii Sociale Avansate, proiect RESTART_4Danube 

E-mail de contact: restart.4danube@fuds.si 

 

Nume: Habil Prof. dr. Alexandru Marin  

Organizație: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 

E-mail de contact: alexandru.marin@upb.ro 

Telefon: 021.402.95.84 
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