Partenerii Proiectului
și Harta

Programul INTERREG IVC este un instrument de
finanţare dezvoltat în cadrul Politicii de Coeziune
pentru perioada 2007-2013, sub obiectivul
Cooperare Teritorială Europeană și beneficiază
de o alocare financiară substanţială, provenită din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Contacte DART

Parteneri:
Landul Brandenburg, reprezentat de Cancelaria de Stat, 		
GER
Landul Saxonia, reprezentat de Cancelaria de Stat, GER
Autoritatea Regiunii West, IR
Autoritatea Regiunii Boemia Centrală, CZ
Consiliul Regional North Karelia, FN
Autoritatea Comună a Regiunii Kainuu, FN
Xunta de Galicia (Guvernul Autonom al Comunităţii), SP
Provincia Limburg, OL
Regiunea Veneto, IT
Fondul Social și de Sănătate al Regiunii Austria
Inferioară, AU
BSC - Business Support Centre Ltd.(Centrul de Sprijin 		
pentru Afaceri), SL
Centrul pentru Politici Sociale al Regiunii Silezia
Inferioară, PL
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, RO
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Schimbări Demografice
în Regiunile Europene

Vă invităm să aflaţi mai multe despre proiect și să vă
abonaţi la newsletter-ul nostru, accesând:

www.dart-project.eu
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Partener Lider:
IBanca de Investiţii a Landului Brandenburg, GER

Care este contextul proiectului DART?

Care sunt rezultatele
așteptate ale proiectului?

Cum vor fi atinse
aceste rezultate?

Până în anul 2030 fiecare a treia persoană din Uniunea
Europeană va avea peste 60 de ani. De asemenea, declinul
populaţiei va fi amplificat de ratele scăzute ale fertilităţii și
de fenomenul migraţiei. Diminuarea populaţiei, scăderea

Proiectul DART abordează provocările generate de restrângerea regiunilor, obiectivul său principal vizând formularea
unei strategii integrate care să combine trei dimensiuni
principale: Educaţie și învăţare continuă, Sănătate și servicii

Schimburi de Experienţă
Proiectul DART va identifica și realiza schimburi de bune
practici care vor putea întări economiile regionale și serviciile de sănătate și educaţie de la nivelul regiunilor partenere.

cererii economice și insuficienţa personalului calificat
la nivel regional vor pune în pericol furnizarea serviciilor
publice și private, precum și baza economică durabilă a
regiunilor. Răspunsul la provocările demografice reprezintă
una dintre temele prioritare ale Europei, acest aspect
fiind menţionat în cadrul documentului „Regions 2020 –
An Assessment of Future Challenges for EU Regions“
și în contextul iniţiativei „Regions for Economic Change“.

sociale și Economie tradiţională și inovativă. Obiectivul proiectului va fi atins prin schimburi de experienţă, identificare
de bune practici și cooperare interregională. Acestea vor
contribui la îmbunătăţirea eficacităţii politicilor de dezvoltare
regională. La nivelul regiunilor implicate în proiectul DART
există deja proiecte tratând problema declinului demografic.
Totuși, majoritatea acestor proiecte vizează soluţii sectoriale
specifice. Proiectul DART își propune să abordeze această
problemă în mod complex, prin ajustarea politicilor care
fac referire la schimbările demografice. Această abordare
implică implementarea de:
bune practici, provenite de la regiunile partenere sau
proiecte anterioare,
noi produse și servicii menite să îmbunătăţească nivelul
calitativ al vieţii, și să genereze noi domenii de activitate
pentru IMM-uri,
unui set de indicatori care să permită analiza 		
comparativă a regiunilor europene.
Proiectul DART va crește nivelul de conștientizare cu privire
la problemele legate de declinul demografic și va comunica
actorilor politici de la nivel regional date factuale referitor la
acest proces.

Regiunile partenere vor organiza trei conferinţe
internaţionale vizând domeniile:
Economie Tradiţională și Inovativă: primăvara anului
2011 în Dresden, Germania
Educaţie, Învăţare continuă și Piaţa muncii: vara anului
2011 în Praga, Cehia
Sănătate și Servicii Sociale: primăvara anului 2012 în
Kainuu, Finlanda
Alte cinci vizite de studiu și 8 întâlniri și ateliere de lucru
vor fi organizate în aproape toate regiunile participante la
proiect.

Declinul, Îmbătrânirea și Transformarea Regională -DART,
reprezintă provocări pentru multe regiuni din Europa.
Din acest motiv 13 regiuni afectate de îmbătrânire și
declin demografic, au creat un cadru de cooperare pentru
identificarea și împărtășirea celor mai adecvate soluţii.
Există deja mai multe proiecte menite să prevină această
spirală descendentă, răspândirea lor favorizând schimbul
de experienţe și elaborarea de standarde și indicatori
comuni. De asemenea acestea pot conduce la identificarea
de soluţii inovative integrate care vor menţine nivelul calitativ al vieţii și vor îmbunătăţi incluziunea socială în zonele
afectate de declin demografic și îmbătrânire, pentru toate
generaţiile.

Recomandări politice
Proiectul DART va defini indicatori comuni de măsurare a
declinului demografic și restrângerii în regiunile europene,
în concordanţă cu strategiile Lisabona și Europa 2020.
Acești indicatori vor fi folosiţi pentru analiza comparativă a
datelor existente la nivelul diferitelor regiuni.
Proiectul DART va formula recomandări politice pentru
actorii regionali și europeni.

