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GreeTHiS – Turism verde și moștenire istorică - un pas important
pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre BSB-305

BSB-305

GreeTHiS BSB305
Proiectul GreeTHiS (turismul ecologic și patrimoniul istoric - un pas
important pentru dezvoltarea bazinului Mării Negre) derivă din ideea
împărtășită din cadrul consorțiului de proiect că patrimoniul istoric și
arhitectural național este extrem de beneﬁc pentru dezvoltarea turismului
cultural ﬁind o parte foarte sensibilă a vieții sociale și economice a țărilor
din Marea Neagră. Pe de o parte, teritoriul ﬁecăreia dintre țările
participante este excepțional de bogat în patrimoniu istoric și arhitectural,
reprezentat nu numai de monumente, ci mai ales de clădiri și comunități
urbane. Pe de altă parte, clădirile protejate se confruntă cu bariere solide
în întreținerea și exploatarea lor ca obiecte turistice, rezidențiale sau de
afaceri, inﬂuențând astfel negativ mediul. Echilibrarea complexă între
cerințele legale și de mediu și dezvoltarea afacerilor este identiﬁcată ca o
problemă comună în țările din Marea Neagră, iar proiectul GreeTHiS este
ambițios să ofere oportunități pentru soluții inovatoare și neconvenționale.
Obiectivul general al proiectului:
Stimularea dezvoltării turismului istoric transfrontalier ecologic în bazinul
Mării Negre prin promovarea know-how-ului de protecție a patrimoniului,
tehnologii de adaptare la climatica a clădirilor istorice și facilitarea
transferului de soluții de afaceri inovative între țări.
Consorțiul de proiect este format din 6 organizații relevante situate în 6
țări din zona de cooperare a Marii Neagre:
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Evenimente
Vizita de studiu la obiectivele de interes istoric și cultural
“Clădiri de patrimoniu”
Pe 28 iunie, ACTEDJ a organizat prima
vizită de studiu (DT2.3.1) în cadrul
proiectului GreeTHis BSB-305.
Evenimentul a început cu o prezentare a
proiectului, obiectivele și activitățile
acestuia. În colaborare cu Asociația
„Mila 80”, echipa de proiect a organizat
un traseu care a prezentat câteva clădiri
de interes istoric și cultural situate în
zona centrală a orașului. Unele dintre
aceste clădiri vor ﬁ incluse în turul
virtual și vor beneﬁcia de studiu de
fezabilitate în ceea ce privește eﬁciența
energetică.
Reprezentantul Asociației „Mila 80” a
prezentat informații despre arhitecții
clădirilor și instituțiile care și-au
desfășurat activitatea în acele clădiri
până când au intrat în posesia actualilor
[TITLE]
proprietari. Unele dintre acestea
sunt
încă sediul instituțiilor sau companiilor
private. Din păcate, cei mai mulți
necesită lucrări de intervenție atât pe
partea de consolidare, cât și pe partea
energetică. La eveniment a participat și
o doamnă arhitect care a prezentat
câteva soluții specializate pentru
aceste clădiri.

Vizită de studiu la obiectivele
de interes istoric și cultural
“Minorități etnice”
Pe 20 iunie, ACTEDJ a organizat a doua vizită de studiu (DT2.3.1) în
cadrul proiectului GreeTHis BSB-305. Evenimentul a început cu o
prezentare a proiectului, obiectivele și activitățile acestuia. În
colaborare cu Asociația „Mila 80”, echipa de proiect a prezentat un
traseu care a prezentat câteva clădiri de interes istoric și cultural
situate în oraș. Tema acestui turneu a fost legată de clădirile
istorice care aparțineau minorităților locale sau clădirilor în care
își desfășurau activitatea.
Reprezentantul Asociației „Mila 80” a prezentat informații despre
arhitecții clădirilor și despre care minoritatea locală și-a
desfășurat activitatea în acele clădiri până când au intrat în posesia
actualilor proprietari. Din păcate, cei mai mulți necesită lucrări de
intervenție atât pe partea de consolidare, cât și pe partea
energetică.
La eveniment au participat reprezentanții comunității locale,
ONG-urilor, factori interesati și reprezentanții IMM-urilor și ai
autorității publice locale.

Atelier local pentru stakeholderi
“Eﬁciența energetică”
Pe 14 august, ACTEDJ a organizat
primul atelier local (D.T.2.2.) din
cadrul proiectului GreeTHiS BSB-305.
Evenimentul a fost organizat la
Centrul de Informare de Mediu IWT și a
început cu o prezentare a proiectului,
obiectivele și activitățile acestuia.
La eveniment au participat
reprezentanții comunității locale,
autorității publice locale, grupuri de
interese, inclusiv ONG-uri, IMM-uri și
au adunat laolaltă peste 20 de
reprezentanți ai diferitelor instituții
din Galați.
De asemenea, evenimentul s-a
bucurat de prezența oaspeților care
au reprezentat administrațiile
regionale din raionul Cahul și Reni.
În cadrul evenimentului a fost
prezentat proiectul, obiectivele și
principalele activități.
În a doua parte, a avut loc o dezbatere
privind domeniul eﬁcienței
energetice, tehnologiilor inovatoare
și soluțiilor de eﬁciență energetică a
clădirilor.

Vizita de studiu la obiectivele
de interes istoric și cultural
“Centrul vechi”
Pe 5 octombrie, ACTEDJ a organizat a treia vizită pe site (DT2.3.1)
în cadrul proiectului GreeTHis BSB-305. Evenimentul început cu
o prezentare a proiectului, a obiectivelor și activităților acestuia.
În colaborare cu Asociația „Mila 80”, echipa de proiect a conturat
un traseu care a prezentat câteva clădiri de interes istoric și
cultural care făceau parte din centrul vechi al orașului. Unele
dintre ele nu mai există, dar au fost menționate. Tema acestui
turneu a fost legată de clădirile istorice care fac parte din centrul
vechi al orașului.
Reprezentantul Asociației „Mila 80” a prezentat informații despre
arhitecții clădirilor și care instituție și-a desfășurat activitatea în
acele clădiri până când au intrat în posesia actualilor proprietari.
Din păcate, cei mai mulți necesită lucrări de intervenție atât pe
partea de consolidare, cât și pe partea energetică.
La eveniment au participat reprezentanții comunității locale,
ONG-urilor, părților interesate și reprezentanților IMM-ului și ai
autorității publice locale.

Atelier local pentru stakeholderi
“Dezvoltarea turismului ecologic”
Pe data de 7 noiembrie, ACTEDJ a organizat cel de-al doilea
atelier local (D.T.2.2.1) în cadrul proiectului GreeTHiS BSB-305.
Evenimentul a început cu o prezentare a proiectului, obiectivele
și activitățile acestuia.
În a doua parte, a avut loc o dezbatere pe tema turismului
ecologic / verde din zona Galați. Au fost prezentate atât măsuri
care ar trebui luate de autoritățile locale, cât și activități viitoare
organizate în comunitate pentru promovarea și valoriﬁcarea
turismului ecologic și cultural.
Câteva dintre măsurile pentru promovarea și creșterea
vizibilității turismului în zona Galați:
- crearea de parteneriate cu agențiile de turism;
- crearea unui brand local;
- crearea unui canal de social media (vlog) care să promoveze
online toate clădirile de interes istoric și cultural din zona Galați.
La ﬁnalul evenimentului, echipa ACTEDJ a folosit un instrument
de evaluare online numit Mentimeter. Fiecare participant a avut
posibilitatea de a intra online și de a trimite o evaluare a
evenimentului în 3 cuvinte. Toate evaluările participanților au
format un nor.

Partener Lider: Uniunea Autorităților Locale Bulgare de la Marea Neagră
Adresa: Str. Preslav Nr.4, Varna, Bulgaria
Telefon: +35952600266/+359887290377
E-mail: oﬃce@ubbsla.org/energy@ubbla.org
Website: www.ubbsla.org
Partener 1: Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană
Adresa: Str. 31 August Nr.23/4, Cahul, Republica Moldova
Telefon: +373/299-26968/+373/79677501
E-mail: iacobajder@yahoo.fr/vajder@yahoo.com
Website: www.actie.org.md
Partener 2: Comitetul Executiv al Consiliului Orașului Izmail
Adresa: Bld.Suvorovo Nr.62, Izmail, Ucraina
Telefon: +380484120036/+380674829055
E-mail: ispolkom@izmail.odessa.gov.ua/asdei.euroregion@gmail.com
Website: www.izmail-rada.gov.ua
Partener 3: Municipalitatea Orestiada
Adresa: Str. Vasileos Konstantinou Nr.11, Orestiada, Greece
Telefon: 2552350300 - 301/302552350361
E-mail: mayor@orestiada.gr/m.paraskevopoulou@orestiada.gr
Website: www.orestiada.gr
Partener 4: Asociația Națională a Autorităților Locale din Georgia
Adresa: Str. Beliashvili #142, Tbilisi, Georgia
Telefon:+995322726735 /+995322726735
E-mail:dmelua@nala.ge
Website: www.nala.ge
Partener 5: Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”
Adresa: Str. Eroilor Nr.64
Telefon:0040236411022/0040740179729
E-mail:actedj@gmail.com
Website: www.portal-edj.ro
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European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia,
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this publication are the sole responsibility of Association of Cross-Border Cooperation "Lower Danube
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The Member States of the European Union have decided to link together their know-how, resources and
destinies.
Together, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst
maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to
sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders

