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Municipiul nostru a fost selectat ca Partener în cadrul Reţelei de Planificare URBACT cu titlul Digital Innovation 4 Cities – 

DI4C (Inovații Digitale pentru Orașe).  

Rezultatele în urma apelului pentru transmiterea aplicațiilor de către municipalitățile din Europa sunt publicate pe pagina 

Punctului Naţional URBACT – website-ul URBACT in România       

În 25 iunie 2019 au fost aprobate prin decizia Comitetului de Monitorizare URBACT 23 de Reţele de Planificare URBACT, 

care cuprind în total 203 de parteneri din 26 de ţări.  

Proiectul Digital Innovation 4 Cities – DI4C (Inovații Digitale pentru Orașe) este un parteneriat între următoarele 

municipalități din Europa: Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Limerick City and County Council 

(IE), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO). Partenerul Lider este Municipiul Messina, din Italia. Proiectul 

se desfășoară  sub schema de finanțare a proiectului European URBACT. 

Bugetul total al proiectului este 146.993 €.  

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 2 septembrie 2019 și 2 martie 2020.  

Scopul proiectului este inițierea unui sistem și a unor proceduri de lucru care să permită orașelor să-și construiască o 

infrastructură hard și soft în conformitate cu noile tehnologii digitale. De asemenea, înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă 

orașele mijlocii în digitalizarea serviciilor specifice, cum ar fi, lipsa unei strategii de ansamblu și dificultățile în implicarea unor 

structuri tehnice competente în inovarea digitală. Totodată, municipalitățile trebuie să garanteze absorția inovațiilor digitale de 

către părțile interesate locale: cetățeni și potențiali întreprinzători.  

Pentru a duce la îndeplinire scopul propus, municipalitățile partenere vor avea o serie de întâlniri, fiecare fiind gazdă prin 

rotație. Municipiul Botoșani va găzdui întâlnirea partenerilor din proiect în februarie 2020. 

Provenind din țări cu grad de dezvoltare diferit, orașele partenere încep un program de comunicare și conlucrare care în 

primă fază se va întinde până în luna februarie 2020.  

Având în vedere că aplicantul principal a fost orașul Messina , întâlnirea inaugurală s-a desfășurat în acest oras în perioada 

16-17 octombrie în clădirea Palatului Culturii ”Antonello da Messina”. Reprezentanții delegațiilor au lucrat în  

echipe sub conducerea expertului URBACT  Ian Graham si a responsabilului de proiect Giacomo Villari din partea municipalității 

Messina. 

http://www.primariabt.ro/
mailto:primaria@primariabt.ro
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Toate întâlnirile s-au desfășurat în limba engleză și au avut la bază principiile de lucru ale organismului URBACT care 

îmbrățișează stilul de lucru participativ și informal concentrat pe agende de lucru bine conturate. Experiența fiecărui membru a fost 

prezentată celorlalți, pentru cunoașterea acestei experiențe fiind puse și  numeroase întrebări. Au fost prezentate pe larg principiile 

URBACT și metodele de lucru (crearea de rețele de orașe) făcându-se legătura între beneficiile pe care conceptul de smart-city și 

digitalizarea activităților sunt implementate în beneficiul comunității și a cetățenilor. 

Au fost luate în calcul problemele existente dar și oportunitățile oferite de fiecare comunitate. S-au stabilit datele în care 

expertul URBACT va efectua vizitele de studiu în fiecare oraș participant în proiect, s-au identificat grupurile țintă, beneficiarii și 

toate părțile interesate de implicarea și derularea proiectului. Odată rețeaua de orașe și membri fiind create se pun astfel bazele 

elaborării Planului de Acțiune care va căpăta o formă concretă la finalul acetei prime faze a Proiectului. A doua fază va avea o 

importanță crucială în implementarea soluțiilor digitale inovative identificate în prima etapă. 

Vizita de lucru a experților la Botoșani va avea loc cel mai probabil între 23-24 ianuarie 2020, iar întâlnirea de închidere a 

primei faze a proiectului va avea loc la Saint – Quentin în Franța la începutul anului viitor. 

Soluțiile inovative pentru orașe mici și mijlocii aflate în diverse stagii de dezvoltare vizează  printre altele un iluminat public 

eficace și eficient, o debirocratizare a instituțiilor publice și a fluxului documentelor, un mediu de viață sigur pentru cetățeni  într-

un mediu înconjurător prietenos în condițiile unui sistem de transport public cât mai ecologic, un acces neîngrădit la activitățile de 

recreație și cultură. 
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