
 

 

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 

Proiect finanțat de 

Uniunea Europeană 

“Uniunea Europeană este constituită din 27 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, 10 Martie 2021 
 

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. 

Până acum, am achiziționat câte 50 de costume populare autentice, românești și ucrainene și am contractat repertoriul de 
cântece și dansuri tradiționale românești de uz didactic, pentru grupurile și ansamblurile folclorice selectate de parteneri, am 
elaborat și tipărit Ghidul privind patrimoniul cultural imaterial din regiunea de graniță Dunărea de Jos, în limbile română, 
ucraineană și engleză. De asemenea, am realizat documentatia tehnică necesară pentru reabilitatea clădirii în care va fi 
amenajat Centrul Cultural Româno-Ucrainean din Chilia Veche și am obținut autorizația de construire pentru aceasta. Partenerii 
ucraineni de la Organizația Publică de Tineret ”Noua Generație Europeana” au achiziționat 30 de pavilioane expoziționale și 
echipamentele de birou pentru dotarea Antenei locale Izmail a Centrului Cultural de la Chilia Veche. Au fost contractate deja 
activitățile în urma cărora vor rezulta un ghid istoric al Dunării de Jos și o carte de bucate tradiționale din zonă. 

În perioada imediat următoare vor fi contractate lucrările de construcții pentru reabilitarea Centrului Cultural Româno-Ucrainean 
de la Chilia Veche și vor fi achiziționate seturi de instrumente muzicale specifice pentru grupurile și ansamblurile folclorice 
selectate. 

Din cauza pandemiei COVID-19, nu am stabilit încă datele celor două festivaluri folclorico-gastronomice, de la Chilia Veche si 
Izmail și nici perioada de derulare a vizitelor de studiu încrucișate a câte 30 de tineri din cele două regiuni partenere. Cel mai 
probabil, festivalurile vor fi organizate în luna septembrie 2021, iar vizitele de studiu, imediat ce starea pandemică din cele două 
țări ne va permite acest lucru, în această perioadă aflându-ne în faza selecției tinerilor care vor beneficia de includerea în 
study-tour-uri. 

Cum perioada de implementare a proiectului se va finaliza, conform contractului de finanțare, în august 2021, din cauza 
constrângerilor legate de pandemie, vom solicita, cu siguranță, prelungirea acesteia, pentru a putea derula cu succes toate 
activitățile prevăzute. 

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 


