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O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural/natural 

în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România, еMS ROBG-419 

 
Comunicat de presă 

Vizionare proiecții 3D în Gorna Oryahovitsa 

04.07.2019 
 

 
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 

Acord de finanțare: №99022/31.08.2018 

Finanțare:  
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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. Progrese privind implementarea proiectului: 
 

 
Momente de la Show 3D Mapping din orașul Gorna Oryahovitsa 

 
  În perioada 27-30 mai 2019, au fost realizate primele proiecții 3D pentru promovarea 
patrimoniului cultural și istoric din Gorna Oryahovitsa. La eveniment participă echipa municipiului 
Rosiori de Vede, reprezentanți ai mass-media, invitați ai orașului și alte părți interesate. 
   Cu ajutorul tehnologiilor de înaltă tehnologie, efectelor de sunet și de lumină, spectatorii 
au trecut prin diferite perioade istorice și, în cele din urmă, s-au găsit în viitor. 
Spectacolul este organizat în cadrul proiectului RO-BG419 „O abordăre inovatoare pentru 
promovarea patrimoniului cultural și natural în regiunea de frontieră“, finanțat de programul 
transfrontalier „Interreg V-A România - Bulgaria 2014-2020“. 
  În perioada iulie-august 2019, se planifică un spectacol 3d Mapping timp de 22 de zile în 
orașul Rocheori de Vede, Teleorman, România. 
  În septembrie, un ecran 3D va marca 22 septembrie - Ziua Independenței. 
   
 
 
 
 
 
  Imagini din spectacol: 
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3. 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

