Titlul proiectului: “Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Spiritului
Antreprenorial în Bazinul Marii Negre”, COMOARA, COD EMS BSB - 371
Realizat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanțat de
Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI).
Prioritatea Programului: 1.1 Promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în
sectoarele turism și cultură
Scopul proiectului: promovarea business-ului și antreprenoritului comun pentru sectoarele
turism și cultură, prin crearea infrastructurii și promovare care va aduce plus valoare și
oportunități fără precedent pentru dezvoltare echilibrată și durabilă a regiunilor
transfrontaliere a actorilor EU și nonEU
Durata: 24 luni
Data lansării: 18 septembrie 2018
Buget total: 939544,00 Euro
Buget Consiliul Raional Ungheni: 85120,00 Euro
Contributie Consiliul Raional Ungheni: 6809,60 Euro
Parteneriat:
Beneficiarul Lider: Consiliul Județean Constanța, Romania
Beneficiarul 2: Asociația pentru Transfer Tehnologic și Inovații din Bulgaria, Varna
Beneficiarul 3: Administrația regională Enez, Turcia
Beneficiar 4: Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova
Activitățile proiectului pentru raionul Ungheni:
 Instituirea Centrului de Informare Turistică (dotare, instalare monior LED/desfășurare
activitate)
 Un film de reconstrucție a Evului Mediu de promovare a locurilor istorice
 Elaborarea unui album digital de promovare a orașelor și a evenimentelor culturale
istorice ale partenerilor în proiect
 Instruirea ghizilor locali din localitățile țintă

 Reabilitarea și amenajarea spațiului expozițional Rădenii Vechi
 Desfășurarea Festivalului ”Sărbătoarea Fagului”
Rezultate asteptate ale proiectului:
 Dezvoltarea de către Muzeul Istoriei Naționale și Arheologie Constanța (Romania) a unui
laborator pentru cercetări arheologice subacvatice
 Echipament specific pentru sporturile de apă și activități culturale în Centrul de
Activitate Acvatică Enez (Turcia)
 Harta digitală pentru promovarea patrimoniului arheologic subacvatic din Marea Neagră
 Sistem inovativ de proiectare holografică pentru promovarea siturilor arheologice/
patrimoniului natural și cultural
 Instituirea Centrului de Informare Turistica în Ungheni (Republica Moldova)
 Un film de reconstrucție a Evului Mediu de promovare a locurilor istorice
 Un album digital de promovare a orașelor și a evenimentelor culturale istorice ale
partenerilor în proiect
 Investiții pentru stabilirea zonei arheologice subacvatice in Ainos-ul antic

Acest material a fost elaborat cu suportul Uniunii Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea
exclusivă a Consiliului Raional Ungheni și nu poate fi luat în considerare pentru a reflecta punctele de vedere ale
Uniunii Europene.
Mai multe materiale despre Program puteți vizualiza pe site-ul: www.blacksea-cbc.net.

Common borders. Common solutions.

