
 

 

Al cincilea buletin informativ al proiectului 4 

GreenInn  

Bun venit noului nostru partener din Georgia – 

Centrul  de Afaceri Internationale si Dezvoltare 

Economica - IBEDC! IBEDC este o entitate non-

profit infiintata in 2010, in Georgia. Centrul este 

membru al Platformei Nationale privind 

Societatea Civila – Parteneriatul de Est al Georgiei 

si a coordonat cel de-al 3-lea grup de lucru al 

acestei platforme si anume: Protectia Mediului si a 

Energiei.   

Lansarea platformei web ECOPEDIA –  

www.bs-ecopedia.eu 

Platforma proiectului ce contine informatii 

detaliate cu privire la ariile naturale protejate din 

regiunile partenere ale proiectului este acum on 

line. Promovarea caracteristicilor sale si a 

optiunilor de cautare se va realiza in cadrul 

sesiunilor de informare. Prima sesiune de 

informare a avut loc in Burgas, pe data de 28 mai, 

impreuna cu o expozitie interactiva “Imagini si 

sunete din zonele protejate - Regiunea Sud Est a 

Bulgariei”, prezentarea platformei Ecopedia si o 

vizita la Centrul de Conservare Natura Poda. 

 

 

A 3-a intalnire de coordonare a proiectului si 

vizita de studiu in Batumi, Georgia 

A 3-a intalnire a proiectului impreuna cu vizita de 

studiu in Parcul Natural Machakhela au fost 

organizate in perioada 23 – 26 Septembrie 2015, 

in Georgia, la Batumi/Adjara – perla Marii Negre 

din Georgia.  

La aceasta actiune au participat reprezentanti ai 

liderului de proiect – Municipalitatea din Burgas, 

Dna Diana Kostovska –din partea partenerului 

asociat BFB, Dna Luminita Mihailov – Director 

General ADR SE si membru al Comitetului de 

Coordonare al proiectului si Dna Luiza Tiganus – 

manager proiect 4 GreenInn - ADR SE.  

Gazdele au facut cunostinta cu echipa proiectului 

din partea regiunilor partenere. Au fost, de 

asemenea, prezenti la acest eveniment, 

reprezentanti ai Departamentului de Turism din 

Adjara si ai Ministerului de Protectie a Mediului si 

a Resurselor Naturale din Georgia. A fost 

prezentat calendarul evenimentelor planificate a fi 

organizate in cadrul proiectului, precum si alte 

aspecte legate de implementarea proiectului. 

 

Echipa proiectului din Bulgaria, Georgia si 

Romania. 



 

 

 

Parcul Machachela, Adjara, Georgia 

Prezentarea proiectului 4GreenInn la Targul de 

proiecte  “Cooperare transfrontaliera in 

Euroregiunea Dunarea de Jos“ 

Dna Diana Alexandru, responsabil tehnic in cadrul 

proiectului 4GreenInn din partea ADR SE, a 

promovat proiectul in cadrul unui stand cu 

materiale promotionale, organizat la targul de la 

Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, in data de 

13 August 2015. 

Materiale promotionale realizate de catre ADR SE 

in cadrul proiectului 4GreenInn 

                               

PARTENERII ASOCIATI 

“FESTIVALUL SARII” 

Festivalul anual al sarii a fost organizat de catre 

Fundatia Biodiversitatii pe data de 28 August 

2015, intre orele 16.00 - 22.00, in cadrul 

proiectului “Sarea vietii”.   

Ca in fiecare an, si de aceasta data, atractia 

evenimentului a fost atelierul de creatie al 

copiilor. 

Bazarul sarii si “Muncitor in mina de sare pentru o 

zi” sunt actiuni organizate in fiecare an in cadrul 

festivalului si atrag o mare parte din audienta. 

Participantii au fost incantati de un puzzle imens, 

cu mai mult de 700 piese cu imagini ale lacului 

Atanasovsko. 

    

Data 30/09/2015 

 

* Aceasta publicatie a fost realizata cu sprijinul Uniunii 

Europene.  Continutul acestei publicatii este 

responsabilitatea exclusiva a municipalitatii din Burgas si nu 

poate reflecta in nici un caz punctul de vederea la Uniunii 

Europene. 

 


