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ANUNT  

 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE “ENPORTBETA: O ABORDARE INTEGRATA PENTRU DEZVOLTAREA 

TURISMULUI SUSTENABIL IN ZONELE RURALE” 
C1930B094T01923800001/29.10.2020 

 
 

Asociatia G.A.L. Razim, a semnat, in calitate de partener, proiectul „EnportBeta: o abordare integrata 

pentru dezvoltarea turismului sustenabil in zonele rurale”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER, 

Contract nr. C1930B094T01923800001 / 29.10.2020. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni de la semnarea contractului de finantare, 

respectiv, de la 29.10.2020, pana la data de 29.10.2020 

Partenerii implicati in derularea proiectului sunt: 
 

 GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu (Italia) 

 GAL La Cittadella del Sapere (Italia) 

 Pays Vichy-Auvergne (Franța) 

 GAL Kotel, Sungurlare and Varbitsa (Bulgaria) 

 Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud (România) 

 Asociația GAL Lider Cluj (România) 

 Gal Delta Dunării (România) 

 Asociația GAL Razim (România) 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea serviciilor și valorificarea 

potențialului teritoriilor partenerilor prin cooperare transnațională pentru gestionarea sustenabilă și 

promovarea corespunzătoare a resurselor turistice rurale. 

 

Obiective specifice ale proiectului se refera la: 

1. Dezvoltarea competențelor și cunoștiințelor partenerilor implicați în proiect prin schimburi de 

experiență și bune practici privind turismul rural. 

2. Dezvoltarea potențialului turistic a teritoriilor partenerilor implicați prin crearea ofertelor turistice.  

3. Promovarea turismului rural prin organizarea unui proces de lucru comun și prin partajarea 

resurselor. 

4. Crearea unei scheme/ cadru și a unei metodologii inovative pentru dezvoltarea și promovarea 

turismului sustenabil, ca acesta să poată fi folosit de alte GAL-uri și organizații. 

5. Facilitarea dezvoltării unui turism sustenabil și eco-prietenos în zonele rurale din țările partenere 
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In cadrul proiectului se vor derula urmatoarele activitati: 

 

Activitatea 1 Animarea teritoriului pentru evaluarea resurselor turistice și  instruirea actorilor implicați în 

turism 

Subactivitatea 1.1 - Realizarea unei analize de piață (colectarea și analiza datelor din turismul rural 

desfășurat în teritoriile parteneriilor) a datelor privind potențialul turistic de către fiecare partener.  

Subactivitatea 1.2 - Instruirea actorilor implicați în turism. 

Activitatea 2 Generarea unui proces de lucru comun. 

Subactivitatea 2.1 Crearea și elaborarea unei metodologii comune de colectare și analiză a datelor la 

întâlnirea de deschidere a proiectului 

Subactivitatea 2.2 Organizarea a 6 vizite de studiu 

Subactivitatea 2.3 Crearea unui concept de marketing (un logo comun, website, clip video, creare pagină 

facebook, instagram, și youtube) pentru promovarea turismului rural în teritoriile partenerilor;  

Activitatea 3 Crearea unei platforme de comunicare pentru promovarea turismului rural. 

Subactivitatea 3.1 Crearea unei platforme comune 

Subactivitatea 3.2. Participarea la un eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în 

Europa (târgul de turism de la Berlin sau orice alt eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, 

organizat în Europa), în afara teritoriului partenerilor implicați în proiect. 

Subactivitatea 3.3  Diseminarea rezultatelor pe baza unui plan de diseminare 

 

Persoanele interesate de activitatile proiectului ne pot contacta pe adresa de mail 

galrazim@gmail.com, la numarul de telefon 0745.209.415 sau la sediul nostru din comuna Sarichioi, str. 

Principala nr.691A, jud. Tulcea. 

 

 

 

Bercea Costica 

Manager proiect 

04.11.2020 
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