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“Povesti despre Cultura, Istorie si Natura”, № ROBG-413 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Două primării din regiunea transfrontalieră, Videle (România) și Lyaskovets (Bulgaria) 

implementează în parteneriat un proiect cu tematica“Povesti despre Cultura, Istorie si Natura”, în 

cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A Romania - Bulgaria 

Parteneri: 

Partener Lider: Primăria Videle (județul Teleorman), România 

Partener de Proiect: Primăria Lyaskovets (regiunea Veliko Tarnovo), Bulgaria 

Obiectivul general al proiectului: Incurajarea conservarii resurselor naturale si a traditiilor 

culturale prin dezvoltarea unui produs turistic integrat, drept modele de utilizare sustenabila a 

mostenirii naturale, istorice si culturale din zona transfrontaliera. 

Perioada de implementare: 24 luni (12.09.2018 – 11.09.2020) 

Bugetul total: 1 097 962,10 euro  

Activitățile proiectului: 

• Pregatirea proiectului 

• Managementul proiectului 

• Dezvoltarea unui produs turistic transfrontalier, bazat pe traditii locale, ca si pe mostenirea 
istorica, naturala si culturala 

• Investitii – modernizarea Parcului Orasenesc din Videle si reabilitarea parcului din 
Kozarevets, ca si modernizarea Parcului Orasenesc din Lyaskovets 

• Activitati de comunicare 
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 Grupuri țintă: 

• Autoritati publice de la nivel national, regional si local; 

• ONG-uri din domeniul turismului, culturii, educatiei 

• Institutii din domeniul educatiei 

• IMM-uri active in domeniul turismului, inclusiv furnizorii de servicii turistice (hoteluri, 
restaurante, organizatorii de evenimente turistice, etc.) 

• Public general, participanti la evenimentele ce urmeaza sa fie organizate in cadrul 
proiectului (11 evenimente, dupa cum urmeaza: 3 festivaluri culinare in Videle, 3 festivaluri 
culinare in Lyaskovets, 1 festival folcloric in Videle, 1 festival folcloric in Lyaskovets, “Ziua 
Marin Preda” in Videle, 1 eveniment cultural in Lyaskovets, 1 tabara de elevi Bulgari in 
Videle) 

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 1000 participanti la evenimentele ce urmeaza sa fie 

organizate in cadrul proiectului, 1 produs turistic integrat, 1 strategie pentru valorificarea 

mostenirii culturale, natural si istorice. 

Pentru mai multe detalii, va asteptam la Conferinta de presa de Lansare a Proiectului, care va avea 

loc in ziua de 6 Noiembrie 2018, incepand cu ora 11, la sediul Primariei Orasului Videle, Str. 

Republicii nr.2. 
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