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Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea patrimoniului
comun
În luna septembrie a.c., Oraşul Murfatlar a semnat contractele de finanțare nr. 98926/31.08.2018 și
nr. 98923/31.08.2018 pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic,
protejarea și promovarea patrimoniului comun”, cod ROBG-453, în cadrul Programului Interreg VA
România-Bulgaria, Axa Prioritară 2. O regiune verde, Obiectiv specific 2.1. Îmbunătățirea utilizării
durabile a resurselor şi patrimoniului natural şi cultural. Contractele a fost încheiate cu Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Interreg VA România-Bulgaria. Proiectul este implementat de
parteneriatul dintre Municipalitatea General Toshevo, Bulgaria - partener lider, și Orașul Murfatlar.
Proiectul își propune ca obiectiv general să sprijine dezvoltarea socio-economică sustenabilă a
regiunii transfrontaliere prin sporirea potențialului turistic legat de dezvoltarea și marketingul de
produse turistice competitive și dezvoltarea și promovarea moștenirii comune în regiunea de
graniță.
Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin explorarea și promovarea moștenirii naturale și
culturale în zona de studiu a proiectului, dezvoltarea turismului prin valorificarea sustenabilă a
acestei moșteniri, îmbunătățirea condițiilor de operare a obiectivelor naturale și culturale și
dezvoltarea relațiilor economice și sociale între parteneri. Activitățile principale ale proiectului
conduc la definirea unui produs turistic comun al celor doi parteneri, bazat pe obiectivele culturale
și naturale de care dispun – situri istorice, situri naturale, elemente culturale intangibile, pentru
care o strategie comună de promovare va asigura conservarea, dezvoltarea și valorificarea lor
sustenabilă. Măsuri de investiție vor asigura reabilitarea și modernizarea unor obiective cum ar fi
case de cultură, muzee, monumente sau parcuri, toate urmând să fie incluse în produsul turistic
comun. Astfel, în oraşul Murfatlar se vor reabilita și extinde Casa de Cultură, se va crea un parc
tematic care va reflecta atracțiile turistice locale și se va reabilita Monumentul Eorilor din
localitate. De asemenea, proiectul prevede măsuri de informare și promovare a produsului turistic
comun, prin acțiuni ample vizând operatori în turism, jurnaliști, tineri și reprezentanți ai oamenilor
de afaceri și administrațiilor locale.
Valoarea totală a proiectului este de 1.249.899,39 euro, din care valoarea finanțării nerambursabile
este de 1.224.901,40 euro. Bugetul total al partenerului UAT Oraș Murfatlar este de 609.944,62
euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 597.745,73 euro.
Proiectul a început pe data de 11.09.2018 având o durata de 24 luni.
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