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3. rezultate:

CE NE PROPUNEM?

1.

OBIECTIV GENERAL:

- realizarea unei proiecții tip hologramă pe Dunare;
- realizarea unui ghid de călătorie audio ce va putea fi
descărcat pe telefon, accesat pe pagina de internet dar
și pe info-touch-urile ce se vor monta în Drobeta Turnu
Severin și Kladovo;
- amplasarea a două sisteme inteligente tip info-touch
ce vor conecta cele două orașe din punct de vedere al
informațiilor culturale, oferte de agrement și petrecere a
timpului liber, etc,
- amplasarea a 4 camere video în Drobeta
Turnu Severin și 3 în Kladovo ce vor furniza imagini
live din cele două orașe în scopul promovării cele două
comunități;
- amplasarea a 100 indicatoare turistice în cele mai
importante puncte din cele două orașe;
-studii și cercetări în domeniul turismului, dezvoltarea
unei rețele de cooperare care să cuprindă factori de
decizie, agenții de turism, tour-operatori și proprietari de
structuri de cazare;

2.

obiective specifice:

4.

parteneri:

- Îmbunătățirea sistemului de management al turismului în județele
Mehedinți și Borski pentru a crea un sistem eficient de servicii
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea
turismului în regiunea transfrontalieră pentru a promova
dezvoltarea socială, economică și teritorială.

turistice transfrontaliere;
- Îmbunătățirea infrastructurii publice pentru activități turistice
comune - investiții în echipamentele necesare activităților turistice
comune în regiunea transfrontalieră Româna -Serbia;
- Dezvoltarea unor produse turistice transfrontaliere, cum ar fi rutele
turistice comune, ghiduri audio, servicii de streaming live, etc.

1) Asociația Mod of Life Drobeta Turnu Severin;
2) UAT Muncipiul Drobeta Turnu Severin;
3) Organizația Turistică a municipalității Kladovo.

