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Proiectul EFIGE – Obiective inovative privind 

dezvoltarea turismului transfrontalier 

Parteneriatul româno-ucrainean, format din Consiliul Judeţean Tulcea – lider de proiect, Comitetul Executiv al 

Consiliului Orăşenesc Izmail (Ucraina), Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării Tulcea (România) şi 
Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunare” Galaţi (România) implementează proiectul, EFIGE – Ansamblu 

transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunăre” 2SOFT/2.1/64. 

Contractul de grant pentru proiectul, EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunăre” 
2SOFT/2.1/64, categoria proiecte soft, finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) a fost semnat la data de 28.01.2020. 

Proiectul se înscrie în Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric, 

Prioritatea 2.1 – Promovarea şi conservarea patrimoniului cultural şi istoric, din cadrul Programului Operaţional şi 
îşi propune să valorizeze elementele de patrimoniu transfrontalier cu valoare perenă, identificate în 
Euro-regiunea „Dunărea de Jos”, printr-o abordare integratoare, care se va materializa în colecţia tradiţiilor 
transfrontaliere, stabilită ca indicator specific în procesul de implementare. 

Ţinând cont de componenta turistică implicită a proiectului şi accentul pus pe valorificarea elementelor de 

patrimoniu transfrontalier, se va amenaja în mod specific un spaţiu expoziţional al elementelor tradiţionale din 
regiune cu scopul de a deveni un obiectiv turistic important în judeţul Tulcea, ca punct de atracţie pentru iubitorii 
de tradiţii etnografice transdunărene. 
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În contextul general determinat de apariţia COVID-19, conferinţa de lansare programată pentru luna mai a. c, a 
fost reprogramată pentru o dată ulterioară, când situaţia epidemiologică o va permite. Cu toate acestea proiectul 
este în implementare, în momentul de fata fiind asigurate fondurile necesare derulării tuturor activităţilor pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 

Valoare totală a proiectului este de 1.052.018 Euro, contribuţia Uniunii Europene fiind de 946.290,19 Euro, 

valoarea echivalentă a sumei în moneda națională 4.583.829,68 Ron. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare şi implică 
activităţi de colaborare transfrontalieră menite să revitalizeze turismul în „Euro-regiunea Dunărea de Jos”. 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este: Dl. Leonid Artamon, numar telefon 0240-502.230, e-mail: 

projects.tulcearoua@gmail.com 
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