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Dunărea – Un râu cu multă istorie - DARWLOH - eMS 6
Care este scopul?
Informarea și promovarea identității regiunii transfrontaliere și a patrimoniului său
cultural și istoric și îmbunătățirea fluxului turistic.
Care este bugetul?
1,318,347.68 euro, din care 1,120,595.53 FEDR
Ţinta la jumătatea perioadei de implementare: 266,240 euro.
Cine implementează proiectul?
Beneficiar Lider (BL): Fundația "Open Hand", OHF (Bulgaria)
Beneficiar 2 (B2): Federația Angajatorilor din Regiunea Oltenia (România)
Care este perioada de implementare?
Data de începere: 09.03.2016
Data de încheiere: 08.03.2018
Durata: 24 luni
Unde se implementează?
Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich în Bulgaria
Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa în România
Ce se va întâmpla?


formarea unei echipe comune;



competiţii comune;



campanii comune de informare și alte activități și evenimente;
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studiu comun privind siturile culturale și istorice ale peisajelor și ale râului
Dunărea în zona transfrontalieră;



dezvoltarea a 45 de modele ale siturilor culturale și istorice și ale peisajului
Dunărean;



expoziții comune ce promovează rezultatele proiectului.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?
Realizările programului: 1 produs turistic integrat
Rezultatele programului: creştere cu 280 de înnoptări ale turiștilor în zona
transfrontalieră
Stadiul proiectului
Implementarea proiectului a început prin contactarea a 15 școli din zona eligibilă
pentru organizarea unui concurs de desen pentru copii pe tema "Cunoaștem centrele
culturale și istorice din regiunea noastră?" în vederea stabilirii celor 45 de
situri/obiecte culturale și istorice să fie prezentate în modelul 3D al zonei
transfrontaliere. Odată ce acestea au fost convenite, partenerii proiectului au
realizat o cercetare de teren a celor 45 de obiecte și au colectat informații și
materiale

fotografice

necesare

pentru

elaborarea

modelului

3D

al

zonei

transfrontaliere.
Odată cu elaborarea și asamblarea în noiembrie 2017 a modelului cu zona
transfrontalieră, format din 45 de modele de situri culturale și istorice și 15 module
de teren selectate, partenerii de proiect au continuat în perioada noiembrie 2017 februarie 2018 cu organizarea a 8 expoziții de o săptămână fiecare al modelului
transfrontalier în Bulgaria (Ruse, Pleven, Dobrich și Montana) și România (Craiova,
Caracal, Alexandria și Giurgiu). Expozițiile s-au dovedit a fi foarte populare în rândul
cetățenilor, precum și al vizitatorilor zonei transfrontaliere, atrăgând mai mult de 56
000 de vizitatori.
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Website-ul proiectului poate fi accesat pe http://danubeoldrichhistory.ro/ro/home2/, iar aplicațiile mobile " Danube old rich history " pot fi descărcate de pe Google
Play și App Store.
Contribuția la randamentul și rezultatele programului în timpul implementării
proiectului include:
• crearea unui produs turistic integrat – modelul al zonei transfrontaliere prezentat la
8 expoziții și promovat operatorilor de turism și agențiilor de turism în vederea
includerii în pachete turistice;
• 583 de vizite la siturile de patrimoniu cultural și istoric, prezentate în modelul zonei
transfrontaliere ca urmare a organizării celor 8 expoziții;
• 294 de înnoptări turistice în zona eligibilă realizată de vizitatorii celor 8 expoziții
ale modelului zonei transfrontaliere,
Partenerii

proiectului

continuă

să

lucreze

la

promovarea

modelului

zonei

transfrontaliere, pentru realizarea contribuției la rezultatele programului propuse
pentru perioada post-implementare și pentru asigurarea durabilității rezultatelor
proiectului în ansamblu.

