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TURISM ACTIV ÎN BUCOVINA
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava în parteneriat cu Societatea “Znannya” din Cernăuţi, Primăria Vatra
Dornei, Primăria Gura Humorului, şi Primăria Suceviţa au demarat în luna august 2008 proiectul "NAP turism Bucovina - Parcuri de turism activ in natura in Bucovina” aferent contractului finanţat de Uniunea Europeană,
prin Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, Componenta Phare CBC 2006/018.449. Proiectul are o
valoare de 528887,625 Euro iar perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.
Activităţile proiectului constau în: studiu de piaţă pentru consolidarea unei baze de date cu obiective turistice şi cu
structurile de turism din judeţul Suceava; studiu de piaţă pentru realizarea unei baze de date cu obiective turistice şi
cu structurile de turism în regiunea Cernăuţi; training pentru instructori - ghizi disponibili pentru activităţi în NAP din
judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi; training antreprenorial pentru managerii şi angajaţii din turism din judeţul
Suceava; realizarea celor trei Nature Active Parc, prin implementare conceptului Nature Fitness Park în Vatra
Dornei, Gura Humorului şi Suceviţa; educație ecologica şi interpretarea naturii cu participare din judeţul Suceava şi
regiunea Cernăuţi; promovarea turismului activ şi a NAP în România şi Ucraina.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
tel.: +40 230 520263; +40 230 216147 int. 306; 0741/252728
Fax: +40 230 520263
e-mail: florinb@seap.usv.ro
Persoanа de contact : Florin BOGHEAN, asistent manager

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă
din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de
extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile
individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

