
INVITAŢIE
>

Asociaţia "Acces pentru Toţi - Filiala Constanţa”, liderul proiectului „Danube Ecotourism”,
î mpreună cu partenerii români şi bulgari :

- Ministerul Turismului (Bulgaria)
- Ministerul Turismului (România)
- Human Resources Development Agency (Bulgaria)
au plăcerea de a vă invita la o serie de sesiuni de instruire ce au ca obiectiv principal identificarea 
de noi metode de atragere de fonduri prin sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a 
administraţiei publice, de a urmări obiective privind politica publică de mediu prin dezvoltarea 
ecoturismului.

Proiectul î şi propune dezvoltarea unei reţele transfrontalière de administratori 
publici locali capabili să identifice surse de finanţare si să atragă noi categorii de 
fonduri viabile  ce să contribuie la dezvoltarea transfrontalieră a unui turism durabil atât la 
nivel transfrontalier, cât şi la nivel dunărean.

Sesiunea de instruire detaliată mai jos î şi propune instruirea resurselor umane din zona 
transfrontalieră î n vederea elaborării şi gestionării proiectelor de dezvoltare a turismului 
transfrontalier ce vor facilita şi găzdui cooperarea transfrontalieră şi vor contribui astfel la creşterea 
nivelului de coordonare.

Activ'tatea Subiect sesiune de 
instruire

Perioada Locatia

A6 Dezvoltarea
infrastructurii de turism 
durabil

6-8 iunie 2018 Hotel Megalos,
Constanta»

Participanţii la sesiunea de instruire vor:

- avea asigurat din partea organizatorilor masa, pauzele de cafea si cazarea la hotel pe 
toată durata derulării evenimentului.

- primi certificate de participare la sesiunea de instruire “Dezvoltarea infrastructurii de 
turism durabil”

Proiect 16.5.2.009 “Danube Ecotourism”
Conţinutul acestui material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Uniunii Europene.

www.interregrobg.eu

http://www.interregrobg.eu


Sesiunea de instruire privind Activitatea A6: Dezvoltarea infrastructurii de turism durabil, se va 
concentra pe rolul infrastructurii turistice, tipurile de infrastructură turistică.

Dincolo de cele enumerate mai sus, training-ul va prezenta şi cele mai bune practici din alte state 
UE şi va explica modalitatea în care acest tip de turism poate găzdui dezvoltarea socială şi 
economică î ntr-o zonă precum cea a zonei de cooperare transfrontalieră Romania-Bulgaria.

Ataşăm la prezenta invitaţie, agenda evenimentului.

Pentru confirmarea participării dumneavoastra, şi pentru o cât mai bună organizarea a 
evenimentului vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până cel târziu la data 05.06.2018, la adresa 
de e-mail contact@danube-ecotourism.com sau numerele de telefon 031 10 10 108 / fax 031 10 
79 220.

Persoană de contact: Luminiţa DOLOIU
j

Cu mulţumiri,

Manager de proiect, 

Stephane MEURET
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AGENDA EVENIMENTULUI

A6. Dezvoltarea infrastructurii de turism durabil

Ziua 1 Activitate
17:00 - 18:00 Primirea participanţilor (cafea bun venit)
18:00 - 19:00 Prezentarea participanţilor, prezentarea proiectului si a activităţilor din proiect.
20:00 Cina

Ziua 2 Activitate
8:00 Micul dejun

9:30 - 13:00

Prima parte
1. Termene si concepte:

• Ecoturism
• Destinaţia turistică si ecoturistică
• Managementul vizitatorilor
• Strategia de dezvoltare turistică

2. De ce avem nevoie de infrastructură?
Pauză cafea

A doua parte
3. Tipuri de infrastructură
4. Interpretarea patrimoniului

13:00 - 14:30 Prânz

14:30 - 18:00

Prima parte
1. Mobilitate uşoară
2. Cum stabilim de ce fel de infrastructură avem nevoie
3. Cine este responsabil de crearea infrastructurii
4. Ce se întâmplă după ce o construim

Pauză cafea
A doua parte
Studiu de caz practic pe echipe. Asamblarea proiectelor / studiilor pe echipe în 
funcţie de tematica sesiunii de instruire.

19:00 Cina

Ziua 3 Activitate
8:00 Micul dejun

9:30 - 11:15 Proiecte / studii pe echipe. Prezentare şi analiză “Elemente de infrastructură în 
turismul durabil”

11:15 - 11:30 Pauză cafea

11:30 - 13:00 Concluzii generale cu privire la sesiunea de instruire şi colectarea de informaţii de 
la participanţi cu privire la studiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului.

13:00 Prânz
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