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1. Descrierea proiectului
Proiectul
îşi
are
originea
în
ARGEDONAULANDER – Grupul de
lucru pentru amenajare teritorială
(ARGE) în cadrul căruia s-a dezvoltat
continuu, încă din 1993, Conceptul de
cooperare în regiunile, oraşele şi porturile
dunărene. Până în prezent, modelul
metodologic comun a fost elaborat şi
aprobat de membrii ARGE. Modelul este
alcătuit din trei faze. Fiecare fază se
împarte în patru scheme generale
sectoriale, şi anume sectoarele (a) Mediu,
(b) Structura reţelei de localităţi &
Resurse umane, (c) Transport &
Infrastructură tehnică şi (d) Economie.

Fiecare fază se încheie cu integrarea
abordărilor sectoriale specifice. Conform
planului ARGE, proiectul Donauregionen,
implementat în cadrul programului Interreg
IIIB CADCES reprezintă prima fază, cea
analitică.
Proiectul
Donauregionen+
reprezintă a doua fază, cea sintetică, care are
ca principal obiectiv al proiectului Strategia
comună de dezvoltare a regiunilor
dunărene (strategia D+).
2. Obiective
Obiectivul general al acestei faze a
conceptului ARGE DONAULANDER este
descrierea potenţialului sectorului inferior
şi mijlociu al Dunării şi a importanţei sale
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WP3
− Elaborarea şi dezvoltarea metodologiei
specifice WP3
− Culegerea de date GIS şi dezvoltarea
bazei de date GIS
− Dezvoltarea în continuare a Serverului
D+WEB
− Dezvoltarea în continuare a Serverului
D+GIS
− Dezvoltarea şi verificarea modelului
de accesibilitate pentru transport
WP4
− Elaborarea
formularului WP4 pe
Serverul D+WEB
− Completarea porţiunilor de text din
rapoartele privind Schemele Generale
− Elaborarea proiectului de Raport
Final
− Completarea culegerilor de date (text
şi indicatori) de pe Serverul D+WEB al
proiectului
− Verificarea datelor GIS
WP5
− Elaborarea
formularelor WP5 pe
Serverul D+WEB al proiectului
− Elaborarea
metodologiei WP5 şi
pregătirea unui exemplu pentru
regiunile Slovacia şi Ungaria
− Elaborarea ghidului metodologic WP5
− Completarea datelor
pe Serverul
D+WEB
WP6
− Activităţi de pregătire a WP6
− Organizarea primului atelier SK-HU
cu tema Strategia trans-dunăreană
(CDS), în Slovacia
− Elaborarea
ghidului metodologic
WP6
WP7
− Elaborarea metodologiei WP7
− Realizarea analizei şi comparaţiei
pentru fiecare subregiune ARGE
pentru fiecare ţară
− Elaborarea rapoartelor cu Contextul
naţional de către fiecare dintre
partenerii la proiect
− Elaborarea ghidului WP7

de coridor major de dezvoltare pentru
Europa. Obiectivul specific este elaborarea
Strategiei comune de dezvoltare a
Donauregionen (strategia D+), în lumina
scenariilor ESDP pentru această zonă a
Europei. În acest scop este necesară
cooperarea între urbaniştii din ţările
implicate. Obiectivul specific al proiectului
va fi realizat printr-o combinaţie între
activităţile din cadrul abordării de jos-însus (1), bazate pe identificarea şi evaluarea
strategiilor existente (1a) referitoare la
regiunile
Dunărea
NUTS3,
a
Euroregiunilor existente (1b) şi a celor mai
mari oraşe şi porturi de pe Dunăre (1c), şi
activităţile din cadrul abordării de sus-înjos (2) legate de identificarea şi evaluarea
politicilor de amenajare a teritoriului şi
regionale relevante, a documentelor şi
sistemelor de importanţă europeană (2a) şi
naţională (2b).
Proiectul reprezintă o încercare de integrare
a principalelor strategii existente la nivel
european, naţional, regional şi local, în
scopul sprijinirii regiunilor, oraşelor şi
porturilor dunărene cu situaţie economică
necorespunzătoare, dar care au potenţial de
dezvoltare durabilă ca centre sau porturi
dunărene (vezi Domeniul de interes).
3. Structura activităţilor 2010
Lista activităţilor desfăşurate în 2010 –
împărţite pe pachete de lucru (WP) – este
următoarea:
WP1
− Organizarea a 4 ateliere de lucru
− Actualizarea Metodologiei proiectului
− Actualizarea Terminologiei proiectului
− Elaborarea celui de-al 2-lea, al 3-lea
(3.1) şi al 4-lea (3.2) Raport de partener
şi a Declaraţiei de validare
− Întâlniri de lucru în toate ţările
participante la proiect
WP2
− Actualizarea continuă a paginii WEB a
proiectului (D+WEB)
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4.2. Ateliere de lucru 2010
În anul 2010 au avut loc 4 ateliere de
lucru
în
cadrul
proiectului
Donauregionen+ (WS 4 – WS 7).

4. Managementul şi coordonarea
proiectului în anul 2010
4.1. Administrarea proiectului
Administrarea
proiectului,
inclusiv
activităţile de management şi coordonare,
managementul financiar şi pregătirea
documentaţiei necesare reprezintă o parte
foarte importantă a implementării
proiectului.

Unul dintre obiectivele celui de-al patrulea
atelier de lucru din cadrul proiectului
Donauregionen+ a fost prezentarea
situaţiei actuale a rezultatelor „obţinute
până în prezent” în cadrul fiecărui pachet
de lucrări (WP). Al patrulea atelier de lucru
a avut loc pe 16 – 17 martie 2010 la
Budapesta şi a fost organizat de ERDF PP5.
În cursul atelierului s-au propus, discutat şi
adoptat măsuri concrete de implementare
în continuare a proiectului. Acesta s-a
concentrat în mod deosebit pe discutarea
metodologiei de Elaborare a Strategiei
Sectoriale (WP5), precum şi pe Elaborarea
Strategiei Trans-Dunărene (WP6). O atenţie
deosebită s-a acordat prezentării studiilor
de caz privind zona model Regiunea Nitra
de pe malul slovac şi Regiunea KomaromEsztergom de pe malul ungar. Au fost de
asemenea prezentate etapele concrete de
lucru la WP6 – Elaborarea STD şi WP7 –
Strategia Comprehensivă pentru zona
Donauregionen.

În cursul anului 2010, fiecare partener la
proiect a trebuit să-şi întocmească
rapoartele de partener pentru a 2-a, a 3-a
şi a 4-a perioadă a proiectului. Pe baza
fiecăruia dintre aceste rapoarte de
partener, Liderul de Proiect a elaborat şi
înaintat 3 rapoarte de evoluţie şi Cererile
de rambursare din anul curent.
Pentru reuşita activităţii de coordonare şi
management al proiectului D+ este
necesară
organizarea
de
întâlniri
operative în scopul realizării unei
implementări rezonabile a activităţilor
din cadrul proiectului. În cursul anului
2010 s-au organizat 10 întâlniri de control
şi coordonare a activităţilor între Liderul
de proiect şi Partenerii la Proiect.

Al cincilea atelier de lucru din cadrul
proiectului
Donauregionen+
s-a
concentrat asupra prezentării obiectivelor
realizate, a situaţiei curente a fiecărui
pachet de lucrări (WP), cu accent deosebit
pe WP4 –strângerea analizelor. Atelierul
a fost organizat de ERDF PP9 şi a avut loc
pe 2 – 3 iunie 2010 la Bucureşti. În cursul
atelierului, fiecare partener şi-a prezentat
activitatea desfăşurată de la începutul
proiectului,
precum
şi
progresul
lucrărilor aferente fiecărei scheme
generale. De asemenea s-au tras concluzii
şi s-au făcut recomandări pentru perioada
până la următorul atelier de lucru.

În cadrul managementului financiar al
proiectului s-au desfăşurat mai multe
activităţi legate de modificările de buget,
realocări între BL şi WP, precum şi
pregătirea modificărilor în proiect
generate de modificările de buget între
partenerii la proiect.
Organizarea de ateliere de lucru ajută, de
asemenea, la coordonarea corespunzătoare
a proiectului. Organizarea atelierelor de
lucru o dată la trei luni asigură o
implementare mai unitară a activităţilor
proiectului.
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Zona de interes

Al şaselea atelier de lucru din cadrul
proiectului Donauregionen+ a avut ca
scop prezentarea situaţiei curente a
diferitelor pachete de lucrări (WP) parţial
terminate, cu accent pe WP4 –
Definitivarea analizei şi pe WP5 –
Elaborarea strategiei sectoriale.

diferitele pachete de lucrări (WP), în special
WP5 – Elaborarea strategiei sectoriale, WP6
– Elaborarea strategiei trans-dunărene şi
WP7 – Scenarii. Atelierul a fost organizat
de ERDF PP2 şi s-a ţinut pe 24 şi 25
noiembrie la Bratislava, Slovacia. De
asemenea au fost discutate şi adoptate
modificări concrete ale proiectului. LP a
adus
la
cunoştinţa
participanţilor
modificările administrative ale proiectului
şi i-a informat cu privire la Rapoartele de
evoluţie şi situaţia curentă a bugetului
transferat fiecărui partener la proiect.

Atelierul de lucru s-a ţinut pe 15 – 16
septembrie 2010 la Novi Sad, Serbia şi a
fost organizat de PP6 10%. În cadrul
acestui atelier s-au clarificat nelămuririle
legate de proiect şi bugetul efectiv.
Expertul GIS a prezentat metodologia şi
modul de determinare a datelor
proiectului, precum şi structura geobazei
de date. A fost de asemenea prezentat
ghidul pentru WP6 – elaborarea strategiei
trans-dunărene.

5. Comunicare şi diseminare 2010
5.1. Crearea paginii web şi a siglei proiectului
Elementul central al WP2 constă în
crearea sistemului de comunicare în
cadrul proiectului şi de diseminare a
realizărilor şi rezultatelor. Include
crearea pagini web şi elaborarea
proiectului de sistem vizual grafic –
manualul de proiectare al proiectului
(siglă, organizare, elemente grafice,
fonturi etc.).

Al şaptelea atelier de lucru a fost dedicat
rezolvării problemelor finale legate de
WP4 – Definitivarea analizei.
În plus, acest atelier de lucru s-a concentrat
şi asupra situaţiei activităţii proiectului din
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oferă asistenţă pentru elaborarea analizei
geografice efectuate de partenerii
implicaţi, în special privind regiunile
trans-dunărene şi sub-regiunile ARGE.
− modulul de portal (D+WebServer), cu
câteva sub+module pentru informaţii
privind
activităţile
din
cadrul
proiectului, şi anume:
WP1 (module suport pentru
terminologie şi metodologie)
WP2
–
suport
pentru
implementarea CAP, se scontează
că în următoarele faze ale
proiectului conţinutul paginii web
D+static să fie integrată în
proiectul D+WEB Server
WP3 (modulul de metainformaţii –
baza de date a proiectului – care

Un instrument important de comunicare
între partenerii proiectului este site-ul web
al proiectului (D+Web), care a fost creat în
2009, iar în 2010 a fost actualizat şi dezvoltat.
Site-ul conţine o parte de informaţii de bază,
care a fost implementată în prima fază ca
site
web
static
al
proiectului
(www.donauregionen.net) şi care se
concentrează asupra administrării şi
coordonării proiectului, a documentaţiei
aferente
evenimentelor
din
cadrul
proiectului şi a rezultatelor obţinute.
În cadrul WP2 a fost creat un site web
dinamic – D+Web server. Acesta include
două module speciale:
− modulul de server GIS (D+GISServer)
care permite prezentarea datelor GIS şi
15
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continuă
dezvoltarea
şi
actualizarea bazelor de metainformaţii referitoare la legăturile
de planificare relevante (surse de
date, organisme, instituţii şi
documentaţii de planificare şi
rapoarte).
WP4 (culegerea de date, modul
comparativ şi modul de grupare)
modulele WP5, WP6 şi WP7.

În 2010 au fost tipărite Rapoartele Anuale
ale proiectului pe 2009 şi au fost retipărite
rezultatele
proiectului
anterior
–
DONAUREGIONEN, care au fost folosite
la mai multe evenimente publice, printre
altele la Conferinţa anuală TCP SEE, la a
Treia Conferinţă pe tema Strategia UE
pentru regiunea dunărean, sau la
seminarul LP din Budapesta.
5.3. Evenimente publice
În anul 2010 au fost organizate mai multe
evenimente publice.

5.2. Publicitate – Diseminare
Pe 16 septembrie la Novi Sad guvernul
din Voivodina a organizat o conferinţă de
presă cu ocazia încheierii celui de-al
şaselea atelier de lucru din cadrul
proiectului. Au prezentat materiale
despre importanţa proiectului, informaţii
de bază şi rezultatele obţinute Boris
Barjaktarović şi Roland Kókai de la
Secretariatul Provincial pentru Cooperare
Interregională
din
Voivodina,
reprezentantul Liderului de Proiect
(Ministerul de Interne al Republicii
Slovace la momentul respectiv) Tibor
Németh şi reprezentantul Agenţiei
Republicane
pentru
Amenajarea
Teritoriului Tijana Zivanovic.

Între 20 şi 23 septembrie 2010 la Salonic,
Grecia a avut loc Conferinţa anuală TCP
SEE. Scopul Conferinţei pentru Europa de
sud-est TCP SEE a fost evaluarea
cooperării transnaţionale ca instrument
strategic de dezvoltare regională în SEE.
Cu această ocazie a avut loc expoziţia
proiectului SEE, inclusiv a proiectului
Donauregionen+.
Proiectul
Donauregionen+
a
fost
prezentat şi la a treia Conferinţă pe tema
Strategia UE pentru regiunea dunăreană,
care a avut loc la Bratislava în mai 2010.
Această conferinţă a avut ca obiectiv
discutarea
problemelor
legate
de
transport, energie, zone urbane, mediu şi
societatea
informatică.
Printre
participanţii la conferinţă s-au numărat
reprezentanţii autorităţilor publice la
nivel UE, naţional şi regional, precum şi
un număr mare de factori interesaţi de
regiunea dunăreană.

În ceea ce priveşte alte activităţi de
publicitate, a fost elaborat şi actualizat
Manualul de proiectare al proiectului. De
asemenea au fost organizate conferinţe de
presă de alţi câţiva parteneri la proiect, în
care s-au prezentat informaţii relevante
privind
implementarea
proiectului
Donauregionen+.
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