
  
 

  

 

 

Denumire proiect: CD-ETA 

Titlul proiectului: Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage 

Program: Programul Interreg Europe 

Perioada: 2016-2022 

Parteneri: Euroregion Pleven-Olt, Bulgaria – coordonatorul proiectului; University of 

Patras din Grecia, Association of Municipalities of the Ribera Alta Region din Spania, 

Foundation for Research and Innovation din Italia, Regional Development Agency of 

Gorenjska din Slovenia, Foundation Saint Mary the Royal of Historic Heritage din Spania, 

Estonian War Museum – General Laidoner Museum din Estonia 

Obiectivul proiectului: Proiectul CD-ETA are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării 

politicilor de digitalizare a patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea 

în aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante, în funcție de nevoile lor. 

Punerea în aplicare a acestui plan comun pentru activitățile de cooperare la nivel 

interregional va contribui la stabilirea unor standarde uniforme în digitalizarea în masă a 

patrimoniului natural și cultural. Aceste standarde uniforme vor reprezenta o 

contribuție directă la punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală pentru 

Europa. 

Rezultatele așteptate ale proiectului 

- Îmbunătățirea gradului de conștientizare referitoare la provocările legate de 
digitalizarea patrimoniului natural și cultural și eficacitatea politicilor aplicate în 
diferitele regiuni; 

- Îmbunătățirea gradului de conștientizare și a cunoștințelor despre instrumentele TIC 
în sprijinul politicilor regionale pentru conservarea și promovarea patrimoniului 
natural și cultural, precum și înțelegerea deplină a consecințelor (cheltuieli și 
beneficii) fiecărui instrument; 

- Dobândirea de noi cunoștințe cu privire la modul de a invita toate părțile interesate 
(private și publice) la colaborare pentru punerea în aplicare a programelor lor în 
contexte regionale; 



  
 

  

 
 
 
 
- Aplicarea cunoștințelor și a experiențelor dobândite în dezvoltarea de noi planuri de 

acțiune la nivel regional. 
Este de așteptat ca inspirat de rezultatele proiectului se vor pune în aplicare o serie de 

noi inițiative în regiunile participante care îmbunătățesc instrumente politice regionale 

în țările partenerilor participante. 

Principalele activități ale proiectului: Pentru a atinge obiectivele şi rezultatele 

preconizate vor fi efectuate următorii pași interconectaţi: organizare de ateliere de lucru 

inter-regionale, seminare tematice, întâlniri cu grupuri ale părților interesate, ședințe de 

proiect; vor fi identificate 15 bune practici; vor fi dezvoltate 8 planuri de acțiune locale; 

vor fi îmbunătățite instrumente de politică regională, legate de finanțări din fonduri 

structurale ale UE 

Proiectul CD-ETA este co-finanțat din fonduri UE (ERDF), din bugetul de stat, precum și 
din contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita. 

 


