NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie ”Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul
în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și promovarea turismului
verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre
(Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni,
Ucraina; Județul Galați, România)”
Proiectul de decizie prezentat este elaborat în baza Deciziei Comitetului
Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre
2014-2020 nr. 464 din 23.09.2019 și Scrisorii Institutului pentru Dezvoltare și
Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” nr. 14/2020 din 03.02.2020, prin care se
confirmă faptul că proiectul ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în
sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova;
Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România”, la care Consiliul Raional Cahul
este partener, este finanțat sub formă de grant prin Instrumentul European de
Vecinătate, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 30 de luni de către:
- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”, aplicant
principal;
- Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România, partenerul proiectului;
- Comitetul executiv al Consiliului Local Reni, Ucraina, partenerul
proiectului;
- Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, partenerul proiectului.
Bugetul pentru Consiliul Raional Cahul este de 173030 euro, dintre care
grantul total din fondurile Instrumentului European de Vecinătate care va fi
transferat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)
”Viitorul” către Consiliul Raional Cahul constituie 159187,40 euro, iar cofinanțarea proiectului din partea Consiliului Raional Cahul este de 13842,40 euro
(8%).
Proiectul își propune să dezvolte și să promoveze oportunitățile turismului
transfrontalier în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre. Obiectivele
specifice sunt:
1. Evaluarea situației actuale, crearea și/sau îmbunătățirea programelor de
dezvoltare și de promovare a afacerilor și antreprenoriatului în sectorul
turismului transfrontalier.
2. Consolidarea capacităților autorităților locale și regionale și furnizorilor
de servicii turistice în dezvoltarea turismului transfrontalier ecologic din
sectorul Dunărean (Cahul, Reni, Galați).

Descrierea activităților planificate conform scopului și obiectivelor
proiectului se anexează.
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Anexă
GRUPA ACTIVITĂȚILOR: MANAGEMENT
Act.1.1. Organizarea demărării proiectului, organizarea ședinței de lansare
a proiectului și mobilizarea echipelor.
La aceste întîlniri vor fi invitați membrii cheie ai proiectului din partea
fiecărui partener (IDIS ”Viitorul”, Consiliul Raional Cahul, Consiliul Local Reni,
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați) pentru a discuta despre organizarea
generală a proiectului. Întâlnirile vor avea loc la sediul IDIS ”Viitorul”, Republica
Moldova, la începutul primului trimestru de implementare a proiectului.
Act.1.2. Planificarea proiectului, monitorizarea și raportarea.
Partenerii proiectului își vor planifica activitățile pe o perioadă de patru luni,
printr-un proces participativ care vizează identificarea rezultatelor care se așteaptă
a fi implementate.
Echipa de proiect va întocmi rapoarte de progres (financiare și narative) pe o
perioadă de 4 luni, care vor fi transmise în cel mult o lună după încheierea fiecărei
perioade de implementare a proiectului. Aceste rapoarte vor include:
- descrierea progreselor realizate în ultimele 4 luni;
- plan de lucru pentru următoarele 4 luni;
- raportarea evoluției tuturor indicatorilor pe toată durata de viață a
proiectului până în prezent și în mod special în ultima perioadă de raportare,
compartimentul ”Monitorizare și evaluare”;
- descrierea lecțiilor învățate pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului, compartimentul „Lecții învățate”.
De asemenea, echipa de proiect v-a participa la întâlnirile lunare Skype.
Act. 1.3. Raportul final și închiderea proiectului
Raportul final va oferi o scurtă descriere a realizărilor proiectului, precum și
a dificultăților întâmpinate și soluțiilor adoptate sau recomandate.
Echipa de proiect va începe pregătirea raportului final (narativ și financiar)
în ultimul trimestru al perioadei de implementare a proiectului.

GRUPUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR I: ELABORAREA
PROGRAMELOR ȘI A MATERIALELOR DE DEZVOLTARE A
TURISMULUI VERDE
Act.2.1. Realizarea unui studiu privind potențialul turistic al raionului
Cahul (Republica Moldova), județului Galați (România) și raionului Reni
(Ucraina) de-a lungul sectorului Dunării
Studiul va fi realizat de experți locali, cu experiență de activitate în domeniul
istoric.
Se va face o analiză a experienței vamale și istorice de bună vecinătate între
raionul Cahul, județul Galați și raionul Reni de-a lungul sectorului Dunării. Se vor
evidenția punctele tari și oportunitățile privind colaborarea dintre aceste trei
regiuni prin cooperarea transfrontalieră.
Studiul va fi difuzat online către toate primăriile țintă (37 de primării din
raionul Cahul; 8 primării din raionul Reni; 2 municipii, 2 orașe și 61 de comune
din județul Galați); licee, biblioteci, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul.
Studiul va fi realizat în limba română, ucraineană și engleză, aproximativ
40-50 de pagini și vor fi publicate online pe paginile oficiale ale partenerilor:
(www.viitorul.org;
http://www.ugal.ro;
http://reni-rada.odessa.gov.ua;
http://cahul.md/) și site-ul web al proiectului.
Consiliul Local Reni, Consiliul Raional Cahul și Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galați vor identifica experți pentru realizarea studiului.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va fi responsabilă de traducerea și
editarea studiului în engleză.
După acordul final al studiului, Consiliul Raional Cahul va fi responsabil de
traducerea și editarea studiului în limba ucraineană.
Act.2.2. Realizarea unui Ghid de turism transfrontalier cu accent pe
turismul verde (ecologic)
Ghidul va fi o sursă de informații cu privire la potențialul turistic verde
(ecologic) și modul de lansare a unor afaceri turistice de success.
Ghidul va fi elaborat de experți și consultanți ai proiectului din partea
Partenerului principal (IDIS ”Viitorul”) și a fiecărui partener al proiectului
(Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; Consiliul Local Reni și Consiliul
Raional Cahul). Ghidul va fi revizuit și completat de către furnizorii de servicii
care au experiență în domeniul turismului și aprobat la departamentele universitare
specializate în domeniu.

Problemele abordate în ghid vor avea un caracter practic, aplicabil, iar
conceptele vor fi formulate într-un limbaj accesibil publicului țintă. Ghidul va
explica mecanismul de funcționare a turismului transfrontalier și standardele
necesare pentru promovarea turismului ecologic.
Caracteristicile ghidului: va fi elaborat în limba română și ucraineană; în jur
de 60 de pagini.
Act.2.3. Elaborarea unei hărți cu 3 (trei) rute turistice transfrontaliere
Hărțile turistice vor indica atracțiile turistice de pe ambele părți ale
sectorului Dunărean, inclusiv pensiunile turistice din regiunile Cahul, Reni și
Galați.
IDIS ”Viitorul”, Consiliul Local Reni, Consiliul Raional Cahul și
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați vor ține cont de experiența furnizorilor
de servicii turistice și a experților de marketing și vor dezvolta cele 3 (trei) rute
turistice transfrontaliere, după cum urmează:
1) Traseul ecoturistic "Pe Valurile Dunării Albastre";
2) Traseul cultural-istoric „Pe urmele civilizațiilor antice”;
3) Traseul gastronomic și etnografic „Gastronomia autentică a Deltei
Dunării”.
Rutele dezvoltate vor fi diseminate către părțile interesate din regiune:
(i)
furnizori de servicii turistice;
(ii) primării;
(iii) centre de informare din Odessa, Galați, Ismail, Chișinău, Cahul, Reni;
(iv) studenți, elevi, universități etc.
Rutele vor fi publicate și pe site-urile web ale fiecărui partener și ale
Primăriilor din Cahul, Reni și Galați.
În cadrul acestei activități se preconizează și achiziționarea de echipamente
pentru fiecare partener de proiect: 1 turn panoramic, 1 barcă cu motor, 2 binocluri.
Acestea vor ajuta managerii ariilor naturale protejate să practice turismul ecologic,
cum ar fi:
a) turiștii vor folosi turnul panoramic în timpul călătoriilor lor;
b) echipele din ariile protejate naturale vor folosi bărcile cu motor și
binoclurile pentru depistarea braconajului și a vizitelor neautorizate în teritoriu etc.
În timpul și după închiderea proiectului, toate aceste echipamente vor fi gestionate
de autoritățile locale, asigurându-le securitatea și durabilitatea.
Act.2.4. Realizarea unei broșuri informative pentru turiști
În broșură vor fi descrise și incluse fotografii cu cele mai reprezentative
obiective turistice. Obiectivele turistice care vor fi descrise în broșură vor coincide

cu obiectivele turistice incluse în cele trei rute dezvoltate, cu informațiile relevante
și detaliate privind:
1. Traseul ecoturistic "Pe valurile Dunării Albastre";
2. Traseul cultural-istoric „Pe urmele civilizațiilor antice”;
3. Traseul etnografic și gastronomc „Gastronomia autentică a Deltei
Dunării”.
Lucrările la broșură vor începe după ce experții de proiect și consultanții vor
stabili în final obiectivele turistice care vor fi incluse în cele trei rute turistice.
Consultanții turistici ai fiecărui partener de proiect vor colecta informațiile
legate de obiectivele turistice din regiunea lor și vor oferi o scurtă descriere a
fiecărui obiectiv turistic în parte.
Caracteristicile broșurii: vor fi structurate în trei compartimente principale,
pentru fiecare regiune (Cahul, Galați și Reni), traduse și editate în limba română,
ucraineană și engleză în jur de 20-25 de pagini.
Broșura va fi diseminată părților interesate din regiune: furnizori de servicii
turistice, primării, centre turistice de informare din Odessa, Galați, Ismail,
Chișinău, Cahul, Reni, studenți, elevi, universități etc. și publicată pe site-urile web
ale fiecărui partener.
Act.2.5 Elaborarea unui program comun pentru dezvoltarea turismului
transfrontalier în raionul Cahul, Moldova; Raionul Reni, Ucraina și județul
Galați, România
Programul comun se va baza pe programele de dezvoltare existente în
fiecare regiune. Acesta va ține cont și de programele naționale și europene în
domeniul turismului. Programul va pune un accent deosebit pe creșterea interesului
și vizibilității comunităților rurale din regiunea dată pentru dezvoltarea
ecoturismului, multiculturalismului, obiceiurilor, tradițiilor și artizanatelor.
Programul va contribui la stimularea coeziunii sociale a cetățenilor din aceste trei
regiuni.
Programul va fi coordonat cu departamentele responsabile de domeniul
turismului din Reni, Galați și Cahul și va sta la baza creării și dezvoltării
clusterului transfrontalier de turism verde în cele trei regiuni vizate.
Programul va fi elaborat de experți ai Aplicantului principal (IDIS
”Viitorul”) și celorlalți parteneri, care vor coordona mai târziu asupra
documentului comun. Programul va lua în considerare, de asemenea, părerea și
experiența furnizorilor de servicii turistice din clustere și ale altor părți interesate
implicate.
Documentul va fi diseminat către părțile interesate din regiune și publicat pe
site-urile web ale fiecărui partener.

GRUPUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR II: ACTIVITĂȚI
COMUNE PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚILOR PĂRȚILOR
INTERESATE DIN SECTORUL DUNĂREAN GALAȚI-CAHUL-RENI
Act.3.1. Identificarea și selectarea furnizorilor de servicii de turism din
raionul Cahul, județul Galați și raionul Reni pentru participarea la activitățile de
instruire
Procesul de selecție a furnizorilor de servicii turistice va fi aplicat în două
runde.
Prima etapă de identificare și selecție a beneficiarilor va avea ca rezultat
elaborarea și plasarea anunțurilor și formularului de participare / cerere în toate
satele și comunitățile din Cahul, Galați și Reni și pe site-urile web ale partenerilor.
Formularul de cerere va fi elaborat în cooperare și consultare cu toți partenerii.
În selectarea beneficiarilor va fi înființat un Comitet de Evaluare compus din
reprezentanți ai IDIS ”Viitorul” și a partenerilor, precum și reprezentanți ai
societății civile. Comitetul va evalua fiecare cerere și va realiza interviuri pentru a
avea o mai bună viziune privind solicitantul. La final, Comitetul va selecta 25 de
furnizori de servicii - aproximativ 8-9 de participanți din fiecare zonă vizată
(Cahul, Reni și Galați) care vor participa la activitățile de instruire și ateliere.
În a doua rundă, în urma activităților de consolidare a capacităților (de
exemplu, instruiri, ateliere), IDIS ”Viitorul” în cooperare cu partenerii vor selecta
pe baza unui concurs cu criterii și reguli bine stabilite, 20 de furnizori de servicii
turistice care vor participa la cele 3 (trei) vizite de studiu. În urma planurilor lor de
afacere, scrisoarea de intenție / motivație vor fi selectați 7 furnizori de servicii din
Cahul, 7 furnizori de servicii din Galați și 6 furnizori de servicii din Reni. Aceste
grupuri țintă vor participa ulterior la vizitele de studiu care vor fi organizate în cele
3 regiuni.
Act.3.2. Organizarea unor serii de training-uri și ateliere pentru furnizorii
de servicii turistice, autoritățile locale și regionale în domeniul turismului
transfrontalier, inclusiv turismul ecologic
Se vor organiza 6 evenimente unde fiecare partener va:
(i)
contribui la organizarea tuturor evenimentelor;
(ii) interveni cu expertiză locală în dezvoltarea temelor de instruire;
(iii) partenerul din România va oferi informații prinvind bunele practici în
zona turismului transfrontalier.
(iv) experții IDIS ”Viitorul” vor coopera cu consultanții în turism, vor
realiza angendele și vor stabili alte detalii referitoare la training-uri și
ateliere.

Ținând cont de faptul că turismul ecologic este o formă destul de nouă de
turism și mai puțin practicat în țările din sud-estul Europei, în cadrul fiecărui
eveniment se va pune un accentul special pe principiile, cerințele, dezvoltarea
turismului ecologic, punând în prim plan practicile europene și examinate în detalii
modelele de turism ecologic din România. Participanților la evenimente li se va
explica faptul că turismul ecologic este o activitate economică, unde se pune accent
pe potențialul uman și care poate aduce beneficii reale financiare comunităților
locale transfrontaliere.
Experții și consultanții proiectului vor oferi sprijin participanților la
finalizarea planurilor de afaceri în turism.
Participanți: 25 furnizori de servicii turistice (selectați pentru evenimente de
consolidare a capacității) + 10 reprezentanți ai AAPL.
Grupul țintă: furnizorii de servicii turistice, autoritățile locale și regionale în
domeniul turismului ecologic transfrontalier.
Consiliul Raional Cahul va fi responsabil de organizarea instruirii nr. 1 „Ce
este și cum se practică turismul ecologic transfrontalier?” (locație - Cahul) și
instruirea nr. 5 „Gestionarea resurselor umane și financiare în serviciile de turism
ecologic transfrontalier. Aplicații practice ” (locație - Cahul).
Act.3.3. Organizarea și desfășurarea a 3 vizite de studiu
În perioada de studiu, atât la Galați, Cahul, cât și la Reni, va fi studiat modul
în care funcționează pensiunile și care este contribuția autorităților locale în
sprijinirea furnizorilor de servicii turistice. În perioada de studiu vor fi vizitate și
examinate obiectivele turistice din cadrul celor trei rute turistice realizate, și
anume:
(i)
ariile naturale protejate;
(ii) atracții turistice istorico-culturale;
(iii) atracții turistice etnografice și gastronomice.
Prima vizită de studiu va fi organizată în județul Galați datorită faptului că
această regiune are un potențial turistic mai bogat și o experiență mai largă în
dezvoltarea și valorificarea turismului, celelalte două vizite de studiu vor fi
organizate în Cahul și Reni.
După fiecare vizită de studiu, IDIS ”Viitorul” va realiza o broșură
informativă despre obiectivele turistice din regiune și bunele practici.
Consiliul Raional Cahul, Consiliul Local Reni și Universitatea ”Dunărea de
Jos” din Galați vor selecta echipa de participanți care vor fi implicați și vor
împărtăși experiența acumulată în timpul vizitelor cu alte unități administrativteritoriale.

Număr de participanți: cel puțin 25 de participanți (7 furnizori de servicii
turistice din Cahul, 7 furnizori de servicii din Galați și 6 furnizori de servicii din
Reni) la fiecare vizită de studiu.
Durata - 3 zile pentru fiecare eveniment.
Act.3.4. Organizarea a două festivaluri transfrontaliere ale Dunării pentru
promovare transfrontalieră
Festivalurile vor pune accent pe turismul ecologic și cu implicarea
meșterilor populari. Agenda festivalurilor va include: vizite ghidate care vizează
îmbunătățirea patrimoniului cultural și istoric al zonelor, dezbateri și întâlniri cu
experți în domeniu, cursuri de master-class, expoziții meșteșugărești, ateliere,
concursuri pentru copii și studenți, concerte (cu ansambluri din Moldova, România
și Ucraina) și alte activități interesante.
Festivalurile vor fi organizate la Cahul (primul an de implementare a
proiectului) și Reni (al doilea an de implementare a proiectului).
Meșterii populari din Reni, Odessa, Cahul și Galați și din alte regiuni din
Moldova, vor fi invitați să participe la evenimente. Acestea vor fi primele
festivaluri transfrontaliere ale meșteșugarilor organizate în regiune (Galați, Reni și
Cahul) și se va pune accent pe meșteșugurile cu atractivitate turistică.
În procesul de organizare a acestor festivaluri vor fi implicați
Departamentul/Direcția/Secția Culturii și Turismului din raioanele Galați, Reni și
Cahul, Agențiile din domeniul turismului la nivel regional și alte părți interesate.
Organizarea acestor festivaluri va continua chiar și după închiderea
proiectului. Autoritățile locale și regionale și-au exprimat disponibilitatea în acest
sens. Organizarea acestor festivaluri va contribui la promovarea turismului,
inclusiv a turismului ecologic prin cooperare transfrontalieră.
Act.3.5. Crearea unui cluster transfrontalier pentru promovarea și
dezvoltarea turismului în regiunea vizată Cahul (Republica Moldova), Galați
(România) și Reni (Ucraina, Regiunea Odessa)
Obiectivul general al clusterului este consolidarea capacităților furnizorilor
de servicii turistice, ale autorităților locale și regionale din Cahul, Reni și Galați
pentru dezvoltarea turismului transfrontalier și ecologic prin cooperare și schimb
de bune practici.
Pentru a consolida capacitățile furnizorilor de servicii turistice, partenerul
principal în cooperare cu partenerii proiectului va organiza trei mese rotunde pe
următoarele teme:
(1) Funcționarea eficientă a comitetului de organizare a clusterului și
responsabilitățile acestuia (compus din furnizori de servicii turistice, autorități
locale și regionale, experți etc.);

(2) Forme de înființare a clusterului, de gestionare strategică și operațională;
(3) Elaborarea unui plan de acțiune pe 3 ani privind activitățile implementate
în cadrul grupului orientat spre dezvoltare și turism transfrontalier și ecologic.
Număr de participanți: 25 - 30 de participanți la fiecare eveniment.
Durata - 1 zi pentru fiecare eveniment.
Furnizorii de servicii turistice și autoritățile publice vor fi informați despre
înființarea clusterului, de asemenea, va fi organizată o adunare generală la Cahul,
unde vor fi delegați reprezentanți din toate cele trei regiuni pentru a participa direct
la stabilirea clusterului. La Adunarea Generală se va stabili direcția de activitate a
clusterului.
Toate activitățile vor fi realizate de Consiliul Raional Cahul și IDIS
”Viitorul”, în cooperare cu experții din cele trei regiuni - Cahul, Galați și Reni.
Informațiile privind înființarea clusterului vor fi publicate pe site-ul web al
proiectului, al partenerilor, autorităților, precum și reflectate în mass-media locală
și regională.
Act.3.6. Organizarea Forumului transfrontalier „Promovarea clusterului
ecologic de turism transfrontalier între raioanele Cahul (Republica Moldova),
Galați (România) și Reni (Ucraina, Regiunea Odessa)”
Organizarea forumului își propune să promoveze la nivel transfrontalier
clusterul stabilit și conceptul de turism ecologic prin implicarea autorităților locale
și regionale.
Consiliul Raional Cahul și IDIS „Viitorul” vor pregăti conceptul forumului;
lista participanților, invitați din partea Guvernului Republicii Moldova, autorități
regionale din Odessa etc.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va oferi o listă de experți și
invitați din Galați pentru a participa la eveniment.
Consiliul Local Reni va asigura prezența oaspeților din numele părții
ucrainene din regiunea Reni.
Consiliul Raional Cahul va fi gazda evenimentului și va fi responsabil
logistic de organizarea evenimentului.
Număr de participanți: aproximativ 50 de participanți.
Durata - 1 zi.
GRUPA ACTIVITĂȚILOR: COMUNICARE
Act.4.1. Activități de pornire a comunicării:
• Realizarea logo-ului proiectului.
• Crearea unui slogan transfrontalier pentru a atrage persoanele interesate de
istorie și turism ecologic să viziteze locurile din Cahul (Moldova), Galați

(România) și Reni (Ucraina). Sloganul va fi ales și decis împreună cu parteneri din
Cahul, România și Ucraina. Sloganul va apărea pe articole și produse promoționale
și de comunicare ale proiectului. Textul sloganului va fi scris în limba română,
ucraineană și, de asemenea, în engleză.
• Crearea pliantelor informative.
• Crearea paginii de Facebook al proiectului.
• Crearea unui banner de proiect online.
• Crearea site-ului web al proiectului.
Act.4.2. Organizarea evenimentelor publice
Evenimentele publice ale proiectului vor include:
• O conferință de lansare publică a proiectului, organizată la Cahul.
• O conferință publică de închidere a proiectului, organizată la Galați.
În cadrul conferinței de închidere care va avea loc la Galați vor fi evidențiate
rezultatele proiectului, implicarea fiecărui partener din proiect, parteneriatele
stabilite între diferite părți interesate etc.
Reprezentanții autorităților publice, furnizorilor de turism, ONG-urilor
locale, mediului academic, organizațiilor interesate și publicului larg vor fi invitați
să participe la conferința de închidere a proiectului de turism ecologic
transfrontalier.
Număr de participanți la conferințe: cel puțin 25 de participanți.
• Organizarea conferințelor cu prezentarea publicațiilor realizate. Publicațiile
vor fi lansate în cadrul evenimentelor publice după cum urmează:
Reni - Studiu asupra bunei vecinătăți;
Chișinău - Ghid de turism transfrontalier;
Galați - Harta rutelor turistice;
Chișinău - Broșură informativă pentru turiști;
Cahul - Program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier
Durata fiecărei conferințe de presă - 1,5-2 ore.
Fiecare partener va fi responsabil pentru dezvoltarea comunicatelor de presă
și difuzarea acestora către părțile interesate.
Act.4.3. Realizarea materialelor promoționale
Pe baza stilului logo-ului și a sloganului proiectului, vor fi confecționate
genți eco și bannere pentru evenimente publice organizate.
De asemenea, va fi creat un film documentar despre turismul transfrontalier
tradus și editat în trei limbi: română, ucraineană și engleză și un videoclip
promoțional al proiectului de 30 sec.
Panourile informative pentru turiști vor fi amplasate pentru fiecare obiectiv
turistic, poziționate în apropierea lor. Acestea vor fi montate la intrarea / ieșirea

fiecărui oraș - Cahul, Galați și Reni și căile de acces către orașe. Scopul este de a
face cunoscute obiectivele turistice ale acestor regiuni transfrontaliere, de a
evidenția potențialul turismului ecologic și de a facilita accesul la acestea.
Indicatorii turistici vor asigura orientarea turiștilor către atracțiile din regiuni.
Act.4.4. Activități digitale:
• Crearea unui site web prietenos și practic. Site-ul va fi disponibil în 3 limbi
- română, ucraineană și engleză.
• Realizearea a 24 de podcast-uri pe teme legate de afaceri și antreprenoriat
în turism.
Podcast-urile vor fi dezvoltate de experți și consultanți în turism angajați în
cadrul proiectului de către fiecare partener al proiectului (IDIS „Viitorul”,
Consiliul raional Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și Consiliul Local
Reni). Podcast-urile vor dura între 10 și 20 de minute și vor depinde de
complexitatea subiectelor abordate.
Podcast-urile vor fi plasate pe site-urile partenere, inclusiv pe site-ul web al
proiectului.

