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Municipiul Calafat implementeaza proiectul „Artă şi cultură - active comune transfrontaliere în sprijinul 
dezvoltării durabile a turismului”, cod proiect: ROBG-576, în baza unei finanţări nerambursabile contracta-
te cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria, proiect ce s-a derulat pe parcursul a 36 de luni, in perioada 14.09.2018 - 13.09.2021, şi 
în care avem ca parteneri, Municipiul Veliko Târnovo din Bulgaria (Lider) şi Fundaţia pentru Artă şi Cultură 
din Pleven (Partener 3).
Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 1.487.271,41 euro.
Valoarea eligibilă totală executata a proiectului aprobat pentru Municipiul Calafat este de 408.040,69 
euro, din care:
- 346834.59 euro -finanţare FEDR, reprezentând 85%
- 53045.29euro - finanţare de la Bugetul Naţional de Stat, reprezentând 13%
- 8160.81 euro - finanţare de la bugetul local al Municipiului Calafat, reprezentând 2%
Proiectul apartine Axei Prioritare 2 a Programului: "O regiune verde", Obiectivul specific 2.1 „Imbunătăţirea 
utilizării durabile a resurselor si a patrimoniului natural şi cultural”.
Obiectivul general al proiectului este valorificarea şi îmbunătăţirea utilizării economice durabile a 
bunurilor culturale şi a patrimoniului cultural comun în regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea unui 
produs turistic integrat comun bazat pe promovarea unui nou traseu tematic comun.
Obiectivele specifice sunt creşterea numărului vizitelor, ca număr de nopţi turistice în zona transfron-
talieră prin activităţi comune pentru utilizarea durabilă a infrastructurii şi atracţiilor culturale 
îmbunătăţite, în scopul diversificării produselor şi serviciilor turistice la nivel regional.
Au fost implementate urmatoarele activităţi ale proiectului:
1. Pregătirea proiectului - fiind necesară, deoarece, prin implementare, partenerii au identificat nevoile 
comune şi provocările teritoriale, fiind determinaţi paşii de rezolvare ai acestuia;
2. Managementul proiectului - realizat de întreaga echipă de management a proiectului, cu amplă 
cooperare între partenerii proiectului. Intreaga echipă de management a supravegheat implementarea 
globală a activităţilor în deplină conformitate cu Manualul de implementare al proiectului pentru proiectul 
finanţat prin programul INTERREG V-A România- Bulgaria;
3. Dezvoltarea unui nou produs turistic integrat "Art & Culture" în regiunea CB -
proiectul are o abordare inovatoare pentru valorificarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului cultural 
comun, pentru dezvoltarea viitoare a turismului cultural şi de evenimente în zona transfrontalieră, un 
produs turistic integrat "Art & Culture". Aceasta activitate se compune din 4 subactivităţi:
• Dezvoltarea rutei tematice integrate "Art & Culture";
• Dezvoltarea de servicii turistice comune inovatoare;
• Dezvoltarea strategiei de marketing a produsului turistic integrat "Art & Culture";
• Organizarea campaniei promoţionale;
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4. Dezvoltarea atelierelor interactive şi a evenimentelor culturale ("Lucru şi joc: Terapie prin artă", 
"Arheolog pentru o zi" şi 2 evenimente culturale "Artă urbană" din Calafat şi Veliko Tarnovo);
5. Elaborarea unui nou plan de expunere în Muzeul Palatului Marincu - scopul acestor achiziţii a fost acela 
de a moderniza muzeul şi de al face mai atractiv pentru vizitatori. Au fost instalate urmatoarele echipa-
mente:
• echipament interactiv de tip podea LCD interactivă,
• sistem de videoproiecție 3D holographic, 
• sistem interactiv - ”Cufărul comorii” pentru aplicații speciale din numismatică/arheologie, stimulare 
atenție și coordonare ochi-mână,
• sistem complet audio-video pentru sală de jocuri/seminarii/cursuri/ateliere de lucru, 
• sistem de sunet unidirecțional, 
• sistem digital signage LED/LCD pentru afișare informații utile.
6. Modernizarea şi implementarea măsurilor de eficienţă energetică în Galeria de Artă "Boris Denev" - din 
Municipiul Veliko Târnovo;
7. Activitatea de comunicare cuprinde activităţile de promovare a produsului turistic integrat comun "Artă 
şi cultură" şi diseminarea rezultatelor proiectului şi sprijinul financiar al Programului în strictă conformi-
tate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru proiectele implementate în cadrul Programului INTERREG 
România-Bulgaria. Se compune din patru subactivităti:
• Activităţi de iniţiere, inclusiv comunicare - pregătirea a 3 anunţuri (1 pentru fiecare partener de proiect) 
şi afişarea acestora pe site-urile web ale partenerilor existenţi;
• Publicaţii, care includ:
- publicarea a 3 comunicate de presă în mass-media bulgară privind implementarea proiectului;
- publicarea a 3 anunţuri în mass-media română privind implementarea proiectului;
• Evenimente publice, inclusiv:
- organizarea şi desfăşurarea conferinţei de kick-off pentru prezentarea publică a proiectului de la Veliko 
Tarnovo;
- organizarea şi desfăşurarea a două evenimente promoţionale la Calafat - deschiderea şi închiderea 
conferinţei de presă, înainte şi după modernizarea muzeului Marincu pentru prezentarea noului plan de 
expunere şi pentru promovarea rezultatelor proiectului;
- organizarea şi desfăşurarea evenimentului cu privire la Galeria de Artă Regională "Boris
Denev” din municipiul Veliko Tarnovo cu reprezentanţi ai operatorilor de turism, experţi culturali şi istoria;
- organizarea şi desfăşurarea turului virtual de expediţie a tuturor locurilor incluse în ruta tematică A & C 
pentru jurnalişti, pentru demonstrarea tuturor posibilităţilor de utilizare a noului conţinut digital pe 
internet;
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• Materiale promoţionale de diferite tipuri.
In cadrul proiectului s-au realizat:
- un produs turistic integrat "Art & Culture"
- o rută tematică dezvoltată, care include 6 locuri culturale - 4 în Bulgaria şi 2 în România, după 
cum urmează: Galeria de Artă Regională ‘Boris Denev’ (Veliko Târnovo), Muzeul Palatului 
‘Marincu’ (Calafat), Teatrul de dramă ‘Vida’ şi Galeria de Artă ‘Nikola Petrov' (Vidin), Galeria de 
Artă Donaţie "Svetlin Rusev Colecţia "(Pleven), Muzeul de Artă (Craiova);
- servicii turistice comune: 2 evenimente culturale stabilite; 1 portal web; 2 aplicaţii mobile;
- o strategie de marketing;
- o campanie promoţională;
- un catalog dezvoltat de patrimoniu cultural intangibil;
- un calendar elaborat de evenimente culturale legate de noul produs turistic integrat din 
regiunea transfrontaliera.
Pentru grupul ţintă au fost vizaţi: oameni care au fost implicaţi direct ca participanţi la eveni-
mentele proiectului axate pe activităţi în aer liber, ateliere interactive, activităţi de sensibiliza-
re, autorităţile publice locale, autorităţile publice regionale, cetăţeni din zona transfrontalieră, 
companii private, ONG-uri, jurnalişti şi operatori de tur, arhitecţi şi planificatori urbani.
Finalizam implementarea proiectului „Artă şi cultură - active comune transfrontaliere în 
sprijinul dezvoltării durabile a turismului”, prin Conferinţa de presă de inchidere a proiectului, 
ce va avea loc vineri, 10.09.2021, orele 11:00 şi va fi găzduită în incinta Muzeului Marincu din 
Municipiul Calafat.
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