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Project 
description  
 
 

Revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor interioare din oraşe, este o 
provocare-cheie pentru coeziunea socială și competitivitate în regiunea Dunării. 
Multe zone din interiorul orașului suferă de abandon ca urmare a transformării 
industriale, schimbării obiceiurilor consumatorilor, sub urbanizării etc.  
Industria creativă (CI) este un leagăn de inovație și un avantaj economic subestimat, 
cu potențial ridicat de a contribui la revitalizarea centrelor orașelor și la regenerarea 
zonelor urbane. 
Obiectivul CINEMA este de a îmbunătăți condițiile-cadru inovatoare pentru 
industriile creative și regenerarea urbană în regiunea Dunării, prin dezvoltarea și 
testarea unui modelul inovativ, a instrumentelor și serviciilor inovatoare bazate pe 
acțiuni de fertilizare încrucișată și de activități de tip start-up între CI și sectoarele 
economiei urbane, precum comerțul cu amănuntul și afaceri mici. 
CINEMA will build capacities and foster the cooperation of all actors and 
stakeholders in order to sustainably improve the framework conditions for 
innovation for CI and urban economies. The CINEMA quadruple helix partnership 
will act as a policy driver to improve transnational dialogue and cooperation on 
institutional & policy level, especially among municipalities & city administration in 
the DR. 
CINEMA va dezvolta capacități și va încuraja cooperarea tuturor actorilor și a părților 
interesate, pentru a îmbunătăți durabil condițiile-cadru pentru inovare pentru CI și 
economiile urbane. Parteneriatul CINEMA alcătuit din patru segmente (instituții 
publice, mediul academic, societate civilă şi mediul privat) va acționa ca un motor 
de politică pentru îmbunătățirea dialogului transnațional și a cooperării la nivel 
instituțional și politic, în special în rândul municipalităților și administrației orașului 
din Regiunea Dunării. 
Parteneriatul CINEMA al municipalităților, BSO, IMM-urilor, societăţii creative și 
ONG-urilor îşi propune: 
- să dezvolte trei hărţi pentru a sprijini formarea noilor și restructurarea vechilor 
economii urbane care să răspundă provocărilor de mediu și sociale ale Regiunii 
Dunării, precum revitalizarea clădirilor abandonate și a centrelor abandonate ale 
orașelor 
- să dezvolte instrumente și servicii pentru BSO și factorii de decizie pentru a 
îmbunătăți capacitățile de inovare în rândul sectoarelor CI și ale economiei urbane, 
cu accent puternic pe activitățile de tip start-up 
- pilotarea tuturor instrumentelor pentru a aduce spiritul creativ și inovația în 
sectoarele economiei urbane și inițializa 5 proiecte de colaborare intersectorială și 
crearea a 3 centre de sprijin CI 
- construirea unei rețele durabile de actori cheie în dezvoltarea urbană 
- pregătirea unui set de recomandări privind politicile transnaționale, inclusiv 8 
planuri de acțiune locală 

Durata 
proiectului 

07/2020 – 12/2022 



Programul de 
finanţare 

Interreg Danube Transnational Programme (Programul Transnaţional Dunărea) 
Mai multe informatii despre program se pot găsi pe pagina oficială a programului: 
http://www.interreg-danube.eu/ 

Valoare totală 
proiect şi 
cofinanţare UE 

Valoarea totală: 2.249.073,50 € 
Cofinanţare EU: 1.911.712,48 € 

PP Project 
manager 
contact info:  

Name, Surname: Sorin Dumitru 
e-mail: cabinet primar@primariaresita.ro, proiecte@primariaresita.ro 
Phone: +40 722 302 175 

Parteneri 
proiect 
 

 Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei, SLOVENIA (Lider proiect) 

 Industrii Creative Košice, ONG, SLOVACIA 

 Agenţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Regionale Košice, SLOVACIA 

 Universitatea Mediat Stuttgart, GERMANIA 

 Corporația de Dezvoltare Economică din Regiunea Stuttgart, GERMANIA 

 Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii Urbane Ljubljana, SLOVENIA 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, ROMANIA 

 Municipiul Reşiţa, ROMANIA 

 Studio Komplekt, BULGARIA 

 Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, AUSTRIA 

 CIMA Consultanţă şi Management LLC (Companie cu Răspundere Limitată, 
AUSTRIA 

 Municipiul Gabrovo, BULGARIA 

 Oraşul Leonding, AUSTRIA 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Backa, SERBIA 

 Oraşul Sombor, SERBIA 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord, MOLDOVA 

 Municipiul Bălţi, MOLDOVA 
 
Parteneri strategici asociaţi: 

 Administraţia Regională Plovdiv, BULGARIA 

 Oraşul Novi Sad - Administrația orașului pentru cultură, SERBIA 

 Municipiul Kamnik SI, SLOVENIA 

 Regiunea auto-guvernată Košice, SLOVAKIA 

 Oraşul Linz, AUSTRIA 
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