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Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/Stimate domnule Presedinte,
Partenerii consorțiului care implementează proiectul european HIROSS4all (hyperlink
al paginii de prezentare) au lansat o cerere dedicată regiunilor, provinciilor şi oraşelor
pentru exprimarea interesului de a replica un model de regenerare
urbană implementat în Ţara Bască prin inițiativa Opengela.
Opengela (hyperlink al paginii de prezentare) este un proiect care urmărește extinderea
regenerării urbane în Țara Bascilor (Spania), folosind un instrument nou de acțiune locală
în acest domeniu: crearea de birouri de cartier care vor acționa ca ghișee unice
pentru a oferi consiliere și sprijin comunității respective.
Un astfel de birou situat în fiecare cartier (Opengela) centralizează toate procedurile și
aspectele administrative legate de procesul de renovare integrată a clădirilor de
apartamente: de la acte administrative necesare până la tratarea contractanților care oferă
servicii energetice sau acordarea de ajutor financiar.
Acest proiect, finanțat de programul Orizont 2020 al Comisiei Europene, a început cu un
test pilot în două cartiere: Otxarkoaga (Bilbao) și Txonta (Eibar). Condițiile de finanțare
impun şi replicarea modelului, în Spania şi Europa, iar în acest context sunt căutate 5
colectivități locale/regionale care să participe.
Regiunea sau/şi orașul de replicare ar fi plasate în mod ideal pentru a deveni modele-pilot
de renovare în sensul „cartierelor emblematice/far”, așa cum a fost anunțat în Comunicarea
Comisiei europene « Wave Renovation », referitor la « Inițiativa pentru locuințe accesibile »
(informații suplimentare în nota de informare a Biroului UNCJR de la Bruxelles din
8.09.2021).
Cum beneficiază concret de această oportunitate oraşul, județul sau regiunea care
participă la replicare?
Prin următoarele oportunități oferite de proiect:
- o vizită la fața locului în districtele-pilot OPENGELA acordată unui membru al personalului
entității în cauză;
- posibilitatea de a întâlnii coordonatorii proiectului și de a face schimb de idei şi informații
cu celelalte regiuni și orașe de replicare selectate;
- acordarea unui slot de intervenție pentru a prezenta proiectul propriu la un eveniment de
rețea OPENGELA - ghișee unice.

Care sunt condițiile minime pentru eligibilitate?
 dorința de a dezvolta un serviciu integrat de renovare a locuințelor (sub forma unui
ghișeu unic),
 organizația dumneavoastră ar trebui să aibă posibilitatea de a avea un impact
asupra pieței renovării locuințelor de la nivel local,
 un nivel competent de cunoaştere a limbii engleze.
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 31 octombrie 2021, ora 23:59
(Bruxelles time)
Formularul pentru completarea
aplicației: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OpengelaEUCallReplication

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR

