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O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural/natural 

în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România, еMS ROBG-419 

 
Comunicat de presă 

 
 

Proiecții 3D în Gorna Oryahovitsa 
10.05.2019 

 

 
1. Informații generale despre proiect: 
 
Program: Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A 

România-Bulgaria 2014-2020”. 

Axa prioritară: 2 – Regiunea verde 

Obiectiv specific: 2.1. Îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a 
patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului 
cultural 

№ a proiectului: ROBG-419 

Denumirea proiectului: Metoda inovatoare de promovare a patrimoniului cultural și 
natural în zona transfrontalieră 

Obiectivul principal al proiectului: Proiectul își propune să crească competitivitatea 
localităților Gorna Oryahovitsa și Rosiori de Vede și să facă 
cele două orașe mai atractive pentru turiștii din regiunea 
transfrontalieră. În plus, un alt obiectiv este conservarea și 
promovarea patrimoniului istoric și cultural al zonei. 

Rezultate așteptate: Punerea în aplicare a programului: 1 o strategie comună de 
valorificare a patrimoniului cultural și natural prin 
refacerea și promovarea acestuia în scopuri economice 
durabile; 2 produse turistice integrate create; 10000 vizite 
la site-urile de patrimoniu cultural și natural 
 
Rezultatele programului: 1000 de șederi peste noapte în 
regiunea transfrontalieră 

Durata proiectului: 11.09.2018  – 10.09.2020 (24 luni) 

Partenerii proiectului:  

Partener principal: Municipiul Gorna Oryahovitsa, Regiunea Veliko Tarnovo, 
Bulgaria 

Partener 2: Municipiul Rosiori de Vede, județul Teleorman, România 
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Acord de finanțare: №99022/31.08.2018 

Finanțare:  

Buget total 1 427 918.76 EUR 

Co-finanțare din partea 
FEDR: 

1 213 730.94 EUR 

Cofinanțare de la bugetele 
de stat ale Bulgariei și 
României 

185 615.18 EUR 

Contribuția proprie a 
beneficiarilor 

28 572.64 EUR 

 
2. Informații generale privind Programul Interreg V-A România-Bulgaria de Cooperare 

Transfrontalieră 2014-2020”:  
 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 este 
cofinanțat de Uniunea Europeană cu fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională. Scopul 
programului este dezvoltarea zonei de graniță între cele două țări prin finanțarea proiectelor 
comune pentru dezvoltarea regională. 

Obiectivul strategic al programului pentru perioada se concentrează pe domeniile tematice 
ale Strategiei Europa 2020 legate de schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, 
conservarea și protecția mediului, promovarea eficienței resurselor, transportul durabil, 
promovarea ocupării forței de muncă și a mobilității a forței de muncă, consolidarea capacității 
instituționale, prin promovarea cooperării dintre cetățeni și instituții. 

Regiunile acoperite sunt 7 județe din România (Constanța, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Călărași, Mehedinți) și 8 raioane în Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, 
Rousse, Silistra, Dobrich). 

Organismele de gestionare a programului sunt: 

 Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene (România). 

 Autoritatea Națională este Direcția generală "Managementul Cooperării Teritoriale" la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice. 

 Comitetul de Monitorizare - principalul organism decizional al Programului și 
monitorizează implementarea obiectivelor și rezultatelor programului. 

 Secretariatul comun (SC) - sprijină activitățile organelor de conducere și se află în 
localitatea Călărași, România. Pe teritoriul Bulgariei, în orașul Rousse există un birou 
(antena) al SC, care va sprijini beneficiarii bulgari. 

 
3. Informații detaliate despre Proiectul №ROBG-419 Abordarea inovatoare a 
promovării patrimoniului cultural și natural în regiunea transfrontalieră: 
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Obiectivul proiectului nr. ROBG-419 "Abordarea inovatoare a promovării patrimoniului 
cultural și natural în regiunea transfrontalieră" este de a îmbunătăți utilizarea durabilă a 
siturilor de patrimoniu cultural din regiunea transfrontalieră.  

Proiectul este implementat în cadrul Axei Prioritare 2: "Regiunea Verde", Obiectiv Specific 
2.1 "Îmbunătățirea Conservării și Utilizării Durabile a Patrimoniului Natural, Resurselor și 
Patrimoniului Cultural" al Programului Interreg V-A România-Bulgaria pentru Cooperarea 
Transfrontalieră 2014-2020”. 

Obiectivul specific al proiectului este creșterea numărului de turiști din regiunea 
transfrontalieră vizată prin intermediul instrumentelor inovatoare ale tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC).   

Implementarea proiectului va asigura creșterea potențialului turistic, îmbunătățirea 
calității și a valorii de piață a produselor turistice și vânzarea cu succes a piețelor românești și 
bulgare de pachete turistice durabile și diversificate specifice regiunii, cu valoare adăugată 
ridicată, pentru a crește contribuția sectorului de dezvoltare socio-economică durabilă în aceasta 
regiune.  

Proiectul urmărește aplicarea unei noi abordări în furnizarea de servicii turistice prin 
introducerea de facilități TIC și prin metode inovatoare de înaltă tehnologie pentru promovare a 
regiunii transfrontaliere.  

Punerea în aplicare a proiectului va conduce la creșterea numărului de nopți turistice 
petrecute în regiunea transfrontalieră, precum și la vizitele turistice pe site-uri care reprezintă 
patrimoniul cultural.  

În plus, pentru a realiza durabilitatea rezultatelor proiectului, se prevede și elaborarea 
unui plan comun de promovare a patrimoniului cultural. 

 Principalele pachete de lucru și activitățile din cadrul Proiectului №BGBG-419 
"Abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural și natural în regiunea 
transfrontalieră" sunt următoarele: 

Pachetul de lucru "Management de proiect" cu 2 / două / activități: 

 Activitate №1 „Management de proiect în Gorna Oryahovitsa“ 

 Activitate №2 „Management de proiect în Rosiori De Vede“ 
Pachet de lucru №1 "Implementarea unei prezentări de cartografiere 3D în municipiul 

Gorna Oryahovitsa și în municipiul Rosiori De Vede" cu 2 / două / activități: 

 Activitate №1.1. Implementarea prezentării de cartografiere  3D în municipiul 
Gorna Oryahovitsa; 

 Activitate №1.2. Implementarea prezentării de cartografiere  3D în municipiul 
Rosiori De Vede; 

Pachet de lucru №2 „Organizarea de evenimente de deschidere pentru prezentarea de 
cartografiere 3D în municipiul Gorna Oryahovitsa și în municipiul Rosiori De Vede cu 2 / două / 
activități: 

 Activitate №2.1. Organizarea de evenimente de deschidere pentru prezentarea de 
cartografiere 3D in Gorna Oryahovitsa; 

 Activitate №2.2. Organizarea de evenimente de deschidere pentru prezentarea de 
cartografiere 3D in Rosiori De Vede; 
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Pachet de lucru №3 „Crearea unui muzeu virtual în municipiul Gorna Oryahovitsa și 
municipiul Rosiori De Vede cu 2 / două / activitati: 

 Activitate №3.1. Crearea unui muzeu virtual în municipiul Gorna Oryahovitsa; 

 Activitate №3.2. Crearea unui muzeu virtual în municipiul Rosiori De Vede  

Pachet de lucru №4 „Elaborarea unui plan comun de promovare a patrimoniului 
cultural în regiunea transfrontalieră cu 1 / o / activitate: 

 Activitate №4.1. Elaborarea unui plan comun de promovare a patrimoniului 
cultural în regiunea transfrontalieră 

Pachet de lucru "Comunicare" cu activitățile incluse în: 

 Activitate №1 Evenimente de lansare - organizarea conferințelor de presă de 
deschidere și închidere a proiectului 

 Activitate №2 Activități digitale - publicații în rețele sociale și bloguri în 
municipiul Rosiori De Veде; 

 Activitate №3 Materiale promoționale -  proiectarea, fabricarea și livrarea de 
materiale promoționale în municipiul Rosiorii de Vede; 

 Activitate №4 Materiale promoționale – proiectarea, fabricarea și livrarea de 
materiale promoționale în municipiul Gorna Oryahovitsa; 

 Activitate №5 Activități digitale – publicații în rețele sociale și bloguri în 
municipiul Gorna Oryahovitsa 
 

4. Progrese privind implementarea proiectului: 
 
  Toate activitățile proiectului ROBG-419 "Abordare inovatoare pentru promovarea 
patrimoniului cultural și natural în regiunea transfrontalieră" sunt implementate la timp și în 
conformitate cu acordul de finanțare aprobat. 
 În prezent, se desfășoară o pregătire intensă pentru implementarea implementării 3D Show 
Mapping în municipiul Gorna Oryahovitsa și în municipiul Rosiori de Vede. 
          În mai 2019, vor fi realizate primele proiecții 3D din Gorna Oryahovitsa. Datele specifice 
pentru proiecțiile de la Gorna Oryahovitsa vor fi 27-29 mai. La eveniment vor participa echipa 
municipiului Rosiori de Vede, reprezentanti ai presei, invitati ai orasului si alte parti interesate. 
         Proiecțiile 3D din Rosiori de Vede sunt programate pentru iulie-august 2019. datele 
specificate fiind specificate. 
 

5. Informații suplimentare: 
 
  Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la implementarea proiectului, vă rugăm să 
trimiteți o cerere la municipiul Rosiori de Vede pe următorul site web: 
http://www.primariarosioriidevede.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemi
d=30. 

http://www.primariarosioriidevede.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=30
http://www.primariarosioriidevede.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=30

