
 

 

 

Al saselea buletin informatin al proiectului 4GreenInn 

Evenimentele de diseminare si comunicare organizate in 

cadrul proiectului 4GreenInn, aflat acum la final, au cladit 

premisele necesare demararii cooperarilor  viitoare, 

pentru continuarea actiunilor realizate in cadrul 

proiectului si capitalizarea  efectelor obtinute.  

Planurile tehnice si modelele demostrative 

Partenerii proiectului au elaborat planuri tehnice pentru 

planificarea, proiectarea si dezvoltarea unor centre de 

promovare a ariilor naturale protejate vizate in cadrul 

proiectului. Acestea vor fi incluse in strategia de 

dezvoltare a zonei (urbane), in vederea cresterii 

potentialului turistic al zonei si a vizibilitatii atractiilor 

turistice locale/regionale. Expunerea vizuala a planului 

tehnic a fost realizata prin dezvoltarea unui model 

demostrativ, o colectie de transpuneri grafice ale 

conceptului si o viziune detaliata a designului propus. 

 

Centrul turistic - Lacul Vaya, Burgas, Bulgaria 

Planul tehnic al centrului din Burgas este in concordanta 

cu cerintele actuale privind reducerea (aproape de zero) 

consumului de energie. Modelul demostrativ include 

rute tematice ce se axeaza pe promovarea biodiversitatii 

din zona lacului Vaya.  

 

Centrul de informare turistica - Braila, Romania 

Planul tehnic prevede dezvoltarea unui centru a carui 

misiune va fi: promovarea potentialul turistic al regiunii, 

in special al Parcului Natural Balta Mica a Brailei; 

cresterea vizibilitatii atractiilor turistice si implicit a 

numarului de turisti din aria de influenta 

locala/regionala; informarea publicului si a actorilor 

cheie asupra aspectelor ce deriva din implementarea 

conceptului de sustenabilitate si protectie a ariilor 

naturale. 

 

Centrul de vizitare a zonei protejate Machakhela, 

Georgia 

Centrul de vizitare a zonei protejate Machakhela isi 

propune reproducerea caracteristicilor istorice, 

geografice si de biodiversitate a zonei din Regiunea 

Adjara.  



 

 

 

Conferinta de finalizare a proiectului – Burgas/Bulgaria 

 

In data de 3 iunie 2016, a avut loc, la Centrul expozitional 

Flora din Burgas, conferinta finala a proiectului 

4GreenInn, eveniment la care au participat reprezentati 

ai partenerilor si numerosi actori cheie din zona Bazinului 

Marii Negre.  

 

 

 

                              

PARTENERII ASOCIATI: 

Partenerii asociati ai proiectului –Fundatia pentru 

Biodiversitate din Bulgaria- si Institutul de Cercetari Eco-

Muzeale din Tulcea -, au fost, de asemenea, prezenti la 

Conferinta de finalizare a proiectului. Profitand de 

prezenta specialistilor la acest eveniment, participantii 

au abordat subiecte ce vizeaza protejarea si promovarea 

biodiversitatii, dezvoltarea strategiilor inovative de 

management etc. 

  

  

CONFERINTELE LOCALE ORGANIZATE CU OCAZIA 

FINALIZARII PROIECTULUI 

Conferinta de la Burgas a fost urmata de cate o 

conferinta locala de presa, organizata de catre fiecare 

regiune partenera pentru prezentarea rezultatelor 

proiectului si impactul acestuia la nivel local. Agentia 

pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a organizat 

conferinta locala impreuna cu un eveniment de 

promovare a platformei Ecopedia -un nou instrument 

informational pentru zonele naturale protejate din 

regiunea Marii Negre-, urmat de o vizita tematica in 

Parcul Natural Balta Mica a Brailei, zona tinta a 

proiectului. 
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* 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. 

** Material tradus si editat de Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Est. 


