VITO -Dezvoltarea integrată a oraşelor istorice
vitale,, ca centre regionale
g
in Europa
p de Sud Est

Municipiul Arad

De la ce am plecat?
Experienta proiectului HIST URBAN –
INTERREG III B CADSES
1.Bază de date cu evaluarea stării tehnice a
50 de clădiri din centrul istoric
2.Elaborarea unui plan de prioritizare
3.Propuneri pentru reglementări urbanistice
Propuneri pentru reabiltarea unor curţi
interioare
5 .Sesiuni de formare profesională in
domeniul reabilitării clădirilor de
patrimoniu -50 pers ,30 firme
6.Schimb de experienţă cu oraşele din
partenere
7. Preluarea experienţei de bune practici din
oraşele europene partenere

Programul de Cooperare
Transnaţională Sud Estul
Europei - F.E.D.R.
F E D R - Axa
prioritara 4_Dezvoltarea sinergiilor
transnationale
SLOVENIA
• Ptuj
Universitatea Primorska,
AUSTRIA
• Municipality
p y of Graz
SLOVACIA
• Banska Stiavnica
ROMANIA
• Municipiul
p Arad
• Municipiul Oradea
GRECIA
• Camera de Comert Xanthi
ITALIA
• Teramo
• Agentia de dezvoltare Sviluppo
Marche UNGARIA
• Centrul de studii regionale
g
,Békéscsaba
MOLDOVA
• Plai Resurse, Chisinau

Cadrul general al proiectului VITO
•

Cooperarea cu partenerii de proiect prin proiectul HIST URBAN ,
Programul INTERREG III B Cadses a avut un succes:2006-2008

•

Necesitatea continuarii actiunilor de revitalizare incepute in centrul istoric al municipiului
Arad, in domeniile:
– revitalizarii spatiilor publice existente, -Crearea de spatii pietonale
– sensibilizarea cetatenilor orasului in cunoasterea patrimoniului construit , mentinerea
si reabilitarea cladirilor istorice
– elaborarea Planului Integrat de Revitalizare a Centrului Istoric
– crearea unei baze de date cu releveele cladirilor din centrul istoric
– implicarea tinerilor in cunoasterea centrului istoric si al valorilor patrimoniului
construit in Arad.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI

•

Municipiul Arad parte a regiunii SEE a devenit eligibil pt a participa cu un
proiect in parteneriat regional , condiţie a eligibilităţii proiectului depus in
anul 2008

•

Cooperarea cu partenerii de proiect prin proiectul HIST URBAN , Programul
INTERREG III B Cadses a avut rezultate concrete
concrete,
Prevederile strategia de dezvoltare a municipiului Aradau in vedere:

•

– Dezvoltarea oraşului ca pol de dezvoltare regională
– Imbunănăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin utilizarea potentialului existent
ca moştenirie culturală
– Necesitatea implicării actorilor locali in luare deciziilor
– Dezvoltarea mai eficientă spaţiilor publice ale municipiului ca zone de ,
oaze de linişte si spaţii culturale

•De
De la ce am plecat ?
•
-Existenta unui mosteniri arhitecturale bogate
in municipiul Arad , insuficient exploatate
pentru dezvoltarea locală
-Spatii publice deosebite, puţin utilizate
-Necesitatea de desfăşurare de evenimente
culturale in spaţii neconvenţionale
-Importanta cunoaşterii moştenirii culturale
de tinăra generaţie

OBIECTIVE

MĂSURI

1Crearea unei axe a oraşului
ş
p
prin
unirea punctelor de atracţie

Sudiu Piaţa
ţ Reconcilierii -Cetatea Aradului

2 Realizarea unui document de
revitalizarea centrului istoric

Plan integrat de revitalizare a zonei protejate

3.Dezvoltarea calităţii vieţii
cetăţenilor
ţ

Proiect tehnic strada pietonală Metianu

4Cunoaşterea patrimoniului cultural
local

Realizarea unui manual optional
Realizarea de relevee la cladirile din centrul
istoric . Ghid cultural turistic.,
turistic DVD ,actiuni
actiuni
de constientizare cu tinerii,Training ptr
reconditionarea ferestrelor

5Crearea de parteneriate europene

Oraşe partenere din spaţiul european

Actiuni
1.Realizarea studiului axei turistice Turnul de
apă –Cetate
2 Consultare publică
3 Proiect tehnic stradă pietonală
4 Realizarea manualului patrimoniu construit
5 Continuarea realizării releveelor din centrul
istoric
6.Plan integrat de revitalizare a zonei
protejate
7Concept turistic prin valorificarea
patrimoniului cultural *DVD,actiuni de
constientizare
8.Expozitie proiecte la Bruxelles

JUSTIFICAREA ZONEI PIETONALE
•Zonele pietonale dau personalitate unui oraş,
fiind poli de atracţie (localnici şi turişti)
•Prin amenajări cu obiecte de mobilier stradal,
terase, lucrări de artă, fântâni arteziene, plante
ornamentale, etc., zonele pietonale revitalizează
oraşull
•Zonele pietonale crează spaţiul vital pentru
promenadă şi
p
ş pentru
p
desfăşurarea
ş
de evenimente
(terase, expoziţii, festivaluri de stradă, etc
•Zonele pietonale reduc poluarea urbană şi sunt
i
investiţii
tiţii pentru
t o dezvoltare
d
lt
durabilă
d
bilă
•diversifică opţiunile de petrecere a timpului liber
în inima oraşului
ş
•creşte calitatea vieţii locuitorilor din oraş

REZULTATE
1. Imbunătăţirea calitătii vieţii locuitorilor ,prin spaţii urbane amenajate
2 Existenţa unui plan integrat de revitalizare pentru coordonarea revitalizării
2.
pe termen lung de catre APL
3. Lărgirea
g
posibilităţilor
p
ţ
de desfăşurare
ş
a
4. evenimentelor in aer liber:festivaluri , expozitii, etc
5. Creşterea atractivităţii oraşului
6. Introducerea patrimoniului cultural
7. construit al Aradului intr -un circuit turistic european
8. Axul Turnul de apa-Cetatea Aradului ,
9. un pol de atractie cu posibilităţi
10. de valorificare pe termen lung

Bugetul proiectului
Proiectul Municipiului Arad este de de 159.500
Euro +TVA
•

Finanţare fonduri UE / FEDR 85%

•

Co-finanţare naţională 13 %

•

Co-finanţare lCLM Arad

2%

•Perioada de implementare 2009
2009-2012
2012

•

Echipa de implementare:Municipiul Arad

•
•
•
•
•

Bognar Levente-Coordonator
B
L
C d
Radu Dragan-Arhitect Sef –Coordonator tehnic
Mirela Szasz-Sef serv Urbanism
Nora Grosan
Grosan-Manager
Manager de proiect
Maria Lotte Kenderessy -responsabil financiar

•
•

Parteneri de proiect:
SC PROIECT ARAD S A
STACONS SRL
p
didactic –Arad
Casa Corpului
Asociatia PRO URBE Arad
Centrul de coordonare a asociatiilor de locatari
SC PLANWERK SRL
SC VITAMIN SRL Timisoara
Asociatia HERITAS

•
•
•
•
•
•

Informatii despre proiectul VITO:
http://www.see-vito.eu/

Va multumim ptr atentie!
Nora Grosan
Manager de proiect
ngrosan@primariaarad.ro

