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Programul de Finanțare Integrată
în Baza Patrimoniului Cultural
Locaţie: Regional
Numărul proiectului: 49640
Sectorul de activitate: Proprietate şi turism
Tip: Privat
Categorie de mediu: IESE
Data consiliului: 27 feb 2018
Statut: Aprobat de Consiliul Director
Data publicării: 26 ian 2018

Descrierea proiectului:
Constituirea unui Program de Finanțare Integrată în Baza Patrimoniu Cultural
(„Program”), cu un volum de 150 de milioane de EUR, pentru a sprijini proiecte ce
stimulează creșterea economică în baza resurselor de patrimoniu cultural disponibile.
Programul va include furnizarea de împrumuturi si investiții de capital social pentru
entități din sectorul privat, precum și împrumuturi către guverne, municipalități,
companii de stat sau municipale, pentru proiecte în Uzbekistan, România, Albania,
Iordania și Palestina („Locațiile Pilot”).
Patrimoniul cultural este o resursă vitală pentru dezvoltarea regională și comunitară,
iar în multe dintre țările de operare BERD reprezintă o resursă neexploatată din cauza
unei serii de provocări (precum subfinanțarea, lipsa expertizei, accesibilitate și
conectivitate reduse, lipsa coordonării și comunicării dintre diferitele părți interesate
etc). BERD este bine poziționată pentru a avea o abordare holistică și i ntegrată în
vederea sprijinirii patrimoniul cultural în calitate de motor al creșterii economice cât și
a turismului durabil, și sursă de locuri de muncă.
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În acest Program, BERD își va utiliza expertiza în finanțarea regenerării bazate pe un
plan cadru, renovarea de clădiri istorice și îmbunătățiri ale infrastructurii. Programul
va beneficia, de asemenea, de capacitatea de a lucra la nivel inter-sectorial, atât cu
sectorul privat cât și cu cel public, și de a intra în dialog cu diferite părți interesate
(guverne, finanțatori, consultanți) pentru a putea avea o abordare holistică.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al Proiectului este acela de a juca rolul unui catalizator intersectorial pentru dezvoltare regională, prin utilizarea resurselor de patrimoniu cultural
în Locațiile Pilot, pentru a stimula turismul și creșterea economică. Acesta va fi
realizat atât prin intermediul investițiilor, cât și al implicării instituționale și a dialogului
în vederea pregătirii și implementării planurilor de acțiuni la nivel de țară, ce vizează
comercializarea și managementul durabil al patrimoniului cultural, cât și dezvoltarea
de inițiative și modele pentru turism durabil. În cadrul acestor planuri de acțiuni,
Programul va promova implicarea sectorului privat și a comunității.

Impactul de tranziţie:
Programul va contribui la două calități principale ale impactului tranziției: (1)
„Competitiv”: competitivitatea activităților turistice; și (2) „Bună guvernare”: prin
îmbunătățirea guvernanței și a managementului activelor de patrimoniu cultural, și
comercializarea acestora. Investițiile sub acest Program vor sprijini în mod direct
competitivitatea individuală a întreprinderilor locale, infrastructurii și a localităților, de
exemplu prin extinderea capacității, renovare și restructurare. Totodată, este
preconizat faptul că acesta va îmbunătăți și competitivitatea generală și atractivitatea
turismului în regiunile țintă.
În plus, fiecare program de țară va include o componentă de dialog cu si implicare a
autorităților relevante și a părțile interesate locale. Activitățile de dialog politic vor
viza identificarea provocărilor cheie, coordonarea activităților în rândul părților
interesate și vor asigura o mai mare orientare strategică pentru a consolida
dezvoltarea turismului în jurul siturilor de patrimoniu cultural. În anumite cazuri, la
nivel de țară pot fi introduse calitățile de tranziție suplimentare în conformitate cu
prioritățile strategice naționale și nevoile specifice referitoare la patrimoniul cultural și
turism.

Informaţii despre client:
Potențialii clienţi sub acest Program vor fi întreprinderi private, guverne,
municipalități și întreprinderi de stat. În temeiul împrumuturilor suverane,
responsabilitatea pentru rambursare va aparține în mod normal Ministerului de
Finanțe, municipalității sau companiei de utilități și necesită acorduri de creditare din
fondurile atrase.
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Finanţare oferită de BERD:
150.000.000,00 EUR

Costul total al proiectului
150.000.000,00 EUR

Rezumat social și de mediu
Programul în sine nu este clasificat conform Politicii Băncii privind Aspectele de
Mediu și Sociale din 2014 ; insă fiecare sub-proiect va fi clasificat de la caz la caz și va
face obiectul verificării prealabile de mediu și sociale (ESDD) specifice proiectului și
clientului.
Pe baza riscului și categoriei sub-proiectului, ESDD în cauză va asigura faptul că
fiecare sub-proiect este structurat astfel încât să respecte cerințele de performanță
ale Băncii.
ESDD se va axa pe aspectele sociale și de mediu specifice ale fiecărui sub-proiect, cât
și pe implementarea măsurilor corespunzătoare și de atenuare. Potențialele aspecte
de mediu și sociale pot include: conformitate juridică, consultare publică, siguranța
vieții și protecția împotriva incendiilor, sensibilitate ecologică a sitului sub-proiectului,
dislocarea populației și strămutare economică, forța de muncă și Sănătate și Siguranță
Ocupațională. O atenție specifică va fi acordată protejării patrimoniului cultural, cât și
utilizării acestuia în vederea obținerii unui beneficiu economic și social comunitar.
Aceasta va fi evaluată prin intermediul implicării adecvate a părților interesate.
Anumite sub-proiecte pot necesita asistență de la consultanți și implicarea părților
interesate în vederea realizării ESDD.

Cooperare tehnică
Succesul Programului și semnarea de sub-proiecte sub acest Program depind de
atragerea de către BERD de fonduri donatoare necesare pentru a sprijini:
(i) evaluarea inițială necesară pe durata verificării prealabile, pentru a contribui la
elaborarea de planuri de acțiuni în colaborare cu părțile interesate relevante;
(ii) achiziționarea de servicii de consultanță, dezvoltarea capacității și formare (de ex.:
pentru IMM-uri, artizani, pentru a facilita transferul de competențe, inclusiv
pentru dezvoltarea strategică a afacerii) ce vor fi asigurate de către partenerii de
cunoaștere și consultanți;
(iii) implicarea comunității; și
(iv) selectiv, verificare prealabilă și monitorizare.
Nevoile și bugetele de consultanță vor fi determinate pe baza evaluării nevoilor
fiecărui sub-proiect.
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În ceea ce privește tranzacțiile de infrastructură, granturi și consultanță
nerambursabilă vor fi necesare pre-semnare și post-semnare, pentru a asista
elaborarea studiilor de fezabilitate tehnică, de achiziții de bunuri și servicii, pregătirea
documentației de licitație, evaluarea achiziției publice, contractării, cât și monitorizării,
și a altor activități conexe.

Contact din partea companiei
Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.

Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale.
Textul PIP poate fi găsit la: Text of the PIP

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
BERD-ul a stabilit un Mecanism de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) pentru a oferi
posibilitatea unei revizuiri independente a contestaţiilor venite din partea persoanelor
sau a organizaţiilor cu privire la proiectele finanţate de BERD, despre care se
presupune că au provocat sau sunt susceptibile de a provoca daune mediului şi/sau
sociale.
Orice contestaţie sub Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte trebuie transmisă
nu mai târziu de 12 luni de la ultima distribuţie de fonduri BERD. Puteţi contacta
responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) sau biroul BERD local pentru asistenţă dacă
sunteţi nesigur cu privire la perioada în care se pot depune contestaţii.
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