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Mențiuni:
Proiectul „Arta grădinăritului transfrontalier la Marea Neagră”, cod MIS-ETC 697, coordonat de 
Consiliul Local Techirghiol este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România –
Bulgaria 2007-2013 si își propune să dezvolte turismul transfrontalier prin diversificarea atracțiilor 
naturale și culturale din Techirghiol, România, și Balchik, Bulgaria. În acest sens, se finanțează
investiția în Grădina Botanică Techirghiol, modernizarea Grădinii Botanice și a facilităților pentru 
turiști de la Balchik, Bulgaria, în paralel urmând să fie încurajate inițiativele comune transfrontaliere 
și strategiile în domeniul turismului. Cei cinci parteneri ai proiectului, Consiliul Local Techirghiol și 
Universitatea Ovidius Constanța, din România, și Centrul Cultural „Palatul Balchik”, Grădina Botanică
Balchik – Universitatea Sofia și Municipalitatea Balchik, din Bulgaria, participă activ la implementarea
proiectului, contribuind la dezvoltarea noului produs turistic transfrontalier. 
Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul: turisti si vizitatori, mediul educational - studenti, 
comunitatile locale din Techirghiol si Balchik.
Durata de implementare a proiectului: 32 de luni si 19 zile, iulie 2013 – martie 2016 

Valoarea totala a proiectului este de 1.228.217,86 euro

In data de 30.03.2016, incepand cu ora 11:00,  va avea loc in sediul administrativ al Gradinii              
Botanice Techirghiol, situat in strada Aleea Lacului, nr. 3, conferinta   de finalizare a proiectului         
„Arta grădinăritului transfrontalier la Marea Neagră”, cod MIS-ETC 697. 

In acest context, avem placerea sa va invitam sa ne fiti alaturi la inaugurarea obiectivului si sa            
ne bucuram impreuna de o oaza de liniste la malul Lacului Techirghiol.    

Participarea este gratuită.  
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