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Cooperare şi parteneriat

ZEN - „Reţea de evenimente cu impact zero
asupra patrimoniului cultural”
Impactul unui eveniment cultural sau muzical poate crea
dezavantaje economice colective, cum ar fi: trafic,
congestionarea serviciilor şi a infrastructurilor; poluarea
fonică, a aerului şi a apei, deteriorarea peisajului cultural şi
degradarea centrelor istorice.
Astfel, obiectivul ZEN este să identifice o abordare comună
în gestionarea patrimoniului cultural şi a centrelor istorice,
cu ocazia evenimentelor sezoniere, pentru a reduce
impactul lor asupra contextului urban şi pentru a contribui la
o politica generală “zero-impact”.

În Europa, evenimentele şi festivalurile generează efecte
pozitive asupra turismului, diversităţii culturale şi a
economiei locale, dar au, de asemenea, un impact
semnificativ şi asupra contextului local şi, în general, asupra
mediului.
Aprobat în cadrul celui de-al 4-lea apel de proiecte al
Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC,
proiectul ZEN - „Reţea de evenimente cu impact zero
asupra patrimoniului cultural”, vizează dezvoltarea unei
metodologii de reducere a impactului evenimentelor şi a
festivalurilor organizate în centrele istorice, asupra
patrimoniului cultural, prin schimbul de experienţe relevante
şi de lecţii învăţate de către parteneri.
Principala preocupare a proiectului este impactul pe care îl
au evenimentele sezoniere asupra oraşelor şi centrelor
istorice, mai ales în ceea ce priveşte mobilitatea,
transportul, deşeurile şi resursele. Evenimentele muzicale,
care atrag un număr mare de persoane, atât spectatori, cât
şi lucrători, şi care presupun transportul şi asamblarea
echipamentului, pun o presiune importantă pe mediul
înconjurător – un act veritabil de „consumare a locului”.
Acest fenomen poate genera un rezultat final negativ între
efectele pozitive ale evenimentului, în ceea ce priveşte
divertismentul cultural şi beneficiile economice şi efectele
negative pe care le poate resimţi comunitatea sau oraşul.

Rezultatele proiectului vor fi transferate la nivelul
decidenţilor politici, prin dezvoltarea unui plan de
implementare pentru fiecare regiune participantă în proiect
şi prin asigurarea:
·schimbului de experienţă şi bune practici între parteneri,
bazat pe know-how-ul individual şi pe experienţele ce vor fi
analizate în regiunile europene şi transferate către
parteneri.
·dezvoltarea unei abordări comune la nivel strategic, pentru
a gestiona efectele şi impactul evenimentelor asupra
centrelor istorice şi asupra patrimoniului cultural;
·implicarea comunităţilor locale, a părţilor interesate, atât
actori publici, cât şi privaţi, pentru a disemina obiectivele
proiectului şi pentru a-i transforma pe actorii locali în
participanţi activi în proces;
·diseminarea rezultatelor proiectului.
Parteneriatul ZEN este constituit din 12 organizaţii
(autorităţi locale şi regionale, universităţi şi centre de
sprijinire a afacerilor) din 10 state membre ale Uniunii
Europene (Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Bulgaria,
Slovenia, Lituania, Letonia, Grecia şi România), care sunt
implicate în diferite moduri în organizarea de evenimente şi
festivaluri şi care sunt deseori responsabile de cofinanţarea
şi garantarea serviciilor publice. Contribuţiile acestora vor fi
utile pentru tratarea atât a problemelor comune, cât şi a
oportunităţilor generate de o viitoare abordare “impact-zero”
a evenimentelor şi pentru realizarea unei interfeţe cu acele
comunităţi care reprezintă principalii beneficiari, dar care
sunt şi cele mai afectate de efectele evenimentelor în
teritoriile lor. Perioada de implementare a proiectului este de
33 luni (1 ianuarie 2012 – 30 septembrie 2014), iar bugetul
total al proiectului este de 1.571.760,40 Euro, din care
bugetul ADR Nord-Est reprezintă 121.894,40 Euro.
Liliana Baicu,
Expert, Biroul Regional de Informare

Proiectul AsviLoc Plus la final
În cadrul proiectului de cooperare interregională ASVILOC PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în
economiile locale şi regionale”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa, au avut loc la
Viena, în perioada 21-22 iunie 2012, două evenimente care au marcat finalizarea proiectului şi anume:
·Conferinţa Transnaţională, organizată în data de 21 iunie 2012, care a cuprins prezentări privind „Inovarea Tehnologică”,
„Inovarea bazată pe Cunoaştere” şi „Inovarea Socială”, cu participarea actorilor interesaţi din fiecare regiune parteneră;
·Conferinţa Finală a Proiectului AsviLoc Plus, organizată în data de 22 iunie 2012, care a inclus prezentarea rezultatelor
proiectului, inclusiv a recomandărilor cuprinse în Memorandum-ul de Adeziune privind viziunea comună şi perspectivele
creării unui mediu inovativ european, sugestii şi recomandări adresate instituţiilor europene care creionează politica de
inovare a Uniunii Europene.
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INOLINK – Conectarea teritoriului
printr-o reţea de inovare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a
organizat în perioada 13 - 15 iunie 2012 la Iaşi, în parteneriat
cu Institutul Naţional de Inventică Iaşi, a 16-a ediţie a
manifestării “Inventica 2012″, dedicată promovării activităţii
de inovare şi transfer tehnologic din Regiunea Nord-Est.
Evenimentul a cuprins manifestări tematice diverse, dintre
care amintim:
-Panelul de lucru intitulat „Inovarea în Regiunea Nord-Est rezultate şi perspective pentru perioada 2014-2020”, în data
de 13 iunie 2012, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Aula „Mihai Eminescu”.
-Expoziţia intitulată „Salonul Internaţional al Cercetării,
Inovării şi Transferului Tehnologic”, desfăşurată în perioada
13-15 iunie 2012, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Sala Paşilor Pierduţi.

-Exemple de proiecte implementate de ADR Nord-Est în
domeniul inovării Proiect „INOLINK - Conectarea teritoriului
printr-o reţea de inovare”;
-Cultura inovaţională pentru performanţă şi Şcoala Ieşeană
de Inventică;
-Strategii de evaluare şi stimulare a performanţei inovative.
Informaţii suplimentare veţi putea găsi pe pagina web a ADR
Nord-Est (secţiunea inovare) www.adrnordest.ro.
Liliana Baicu,
Expert, Biroul Regional de Informare

Participanţii au fost reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale, ai universităţilor şi centrelor de cercetare din regiune,
precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi IMM-uri
interesate.
În cadrul atelierului de lucru care s-a desfăşurat în data de
13 iunie 2012 au fost abordate următoarele teme de interes:
-Planul Regional de Acţiune în Inovare al Regiunii Nord-Est
pentru perioada 2014-2020;

La aceste evenimente, ADR Nord-Est a fost reprezentată de 2 persoane din
cadrul echipei de implementare a proiectului. De asemenea, au participat şi
reprezentanţii a trei organizaţii din cadrul Laboratorului Regional de Inovare
Nord-Est, structură care a fost creată în februarie 2010, cu rolul de a defini
acţiunile pilot implementate deja în cadrul proiectului. Cele 3 organizaţii care
au dat curs invitaţiei noastre au fost: S.C.Tehnopolis S.R.L. Iaşi, Universitatea
„Gheorghe Asachi” Iaşi şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, iar
reprezentanţii acestora au identificat oportunităţi viitoare de colaborare cu
structuri partenere din Austria şi alte state membre din consorţiul multinaţional
care a realizat implementarea activităţilor proiectului.
Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare

