
 

 

Proiect implementat de  

Asociația pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Deltei Dunării 

Adresa: Str. Babadag, nr. 159, 

bl. Coral Mall, et. 5, ap. 4,  

cam. 1, mun.Tulcea 

Tel: +40240523182 

Fax: 

Proiect finanțat de 

Uniunea Europeană 

“Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis 

să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 

de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, 

democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi 

libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a 

realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale”. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de 

Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate 

şi co-finanţat de statele participante în program. 

Tulcea, 31 Martie 2020 

Începând cu data de 26 februarie 2020, Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării/județul Tulcea, 
România, împreună cu partenerii săi - Organizația Publică de Tineret “Noua Generație Europeană”, Ucraina și 
Comuna Chilia Veche, România, implementează proiectul: 
 

„VALORIFICAREA IDENTITĂȚII CULTURALE ȘI A ISTORIEI COMUNE  
PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ZONA DE GRANIȚĂ A DUNĂRII DE JOS” 

Cod EMS ENI 2SOFT/2.1/150 
 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Proiecte SOFT, 
Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric. Scopul proiectului este reconstituirea 
patrimoniului cultural și a identității comune a românilor și ucrainenilor din zona de graniță a Dunării de Jos pentru 
dezvoltarea turismului. 

Pentru întărirea relațiilor de cooperare româno – ucrainene, va fi realizat un Centru de cooperare transfrontalieră 
România – Ucraina. Centrul va fi localizat în Chilia Veche și va funcționa în clădirea fostei primării, care va fi 
modernizată și dotată în acest scop. Centrul va avea rolul de a întări legăturile cu partenerii din Ucraina și de a 
strânge și disemina  informații asupra evenimentelor cultural – turistice din zonă, conducând la intensificarea 
traficului în regim simplificat între Chilia Veche – Chilia Nouă, Periprava – Vylkovo și Plaur – Izmail. 

În acest sens, vor fi sprijinite grupurile folclorice transfrontaliere ale minorităților române și ucrainene, prin dotarea 
acestora cu instrumente muzicale și costume populare tradiționale. De asemenea, vor fi organizate festivaluri 
folclorice, vizite de studiu pentru tineri, vor fi create două ghiduri de promovare a patrimoniului cultural imaterial și a 
patrimoniului istoric, precum și o carte de bucate tradiționale specifice zonei. 

Proiectul beneficiază de o finanțare din partea Uniunii Europene de 484.758,00 Euro, respectiv 2.315.688,97 Lei. 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este Octavian MOTOC, manager de proiect, tel/fax: 
+40240523182, e-mail: octavian_motoc@yahoo.com 


