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ART NOUVEAU - Sustainable protection and promotion of
Art Nouveau heritage in the Danube Region

Curentul Art Nouveau este o trăsătură definitorie a
multor peisaje urbane din regiunea Dunării. Cu toate
acestea, potențialul acestor clădiri de a fi locuri
vibrante ale vieții urbane, sau de a atrage turiști este
deseori neexplorat și nerealizat. Parteneriatul a 10
organizații din 7 țări a recunoscut acest potential și a
conceput o serie de activități trans-sectoriale
interconectate ce acoperă întreaga sferă a protecției
și revitalizării: cercetare științifică, recomandări de
politici publice pentru protecția și reabilitarea
clădirilor Art Nouveau, precum și pentru integrarea
acestora cu succes în contextul urban, sau activități
de promovare și campanii la nivel local, regional și
international.
Throughout the Danube region, Art Nouveau is a
defining feature of many urban landscapes. Yet,
their potential for becoming sites of vibrant urban
life, as well as tourist attractions is often left
unexplored and unrealized. The partnership of 10
organizations from 7 countries recognized this
potential and devised a series of interconnected
cross-sectoral activities covering the full cycle of
its protection and revival: scientific research, factbased policy recommendations for protection and
rehabilitation of Art Nouveau buildings as well as
its successful integration into urban setting, and
promotional activities and campaigns on local,
regional and international level.
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CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform –
Creative Spaces of the 21st Century

Proiectul își propune întrepătrunderea culturii și a
turismului cu scopul de a dezvolta aspecte
contemporane a rutelor culturale. Descoperirea locurilor
istorice și susținerea rutelor culturale existente în
cooperare cu Consiliul Europei. Proiectul caută
răspunsuri la diverse teme: dezvoltarea de noi destinații
de-a lungul Dunării (turism), interpretarea locurilor și
evenimentelor istorice într-un mod contemporan
(cultura), experiența culturii (audiență / turiști
internaționali).Proiectul este plasat în contextul Anului
European al Patrimoniului Cultural 2018 și al depunerii
în anul 2018 a listei de patrimoniu mondial UNESCO în
partea de vest a limeselor romane dunărene în Bavaria,
Austria, Slovacia și Ungaria.
The project plans a cooperation of culture and tourism
with the aim of developing contemporary aspects of
cultural routes. It is planned to discover places of
history and to support existing cultural routes in
cooperation with the Council of Europe. The project is
looking for response to manifold themes: the
development of new destinations along the Danube
(tourism), the interpretation of historic places and
events in a contemporary way (culture), the
experience of culture (international audience/
tourists). The project is placed within the context of
the European Year of Cultural Heritage 2018 and the
submission of the Western part of the Roman Danube
limes in Bavaria, Austria, Slovakia and Hungary to the
UNESCO World Heritage list in 2018.
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Danube GeoTour - Valorisation of geo-heritage for sustainable
and innovative tourism development of Danube Geoparks

Obiectivul principal al proiectului Danube geoTour
este de a îmbunătăți capacitățile de management și
strategiile, de a dezvolta soluții practice pentru
activarea geodiversității/geo-patrimoniului și de a
viza piața pentru dezvoltarea unui turism sustenabil
în 8 geoparcuri din regiunea Dunării. Proiectul va
rezulta într-un GeoTour Dunărean sub forma
itinerariilor variate și însumează geo-produse
inovative și situri geo-interpretate bazate pe
patrimoniul unic natural, cultural și geographic al
regiunii Dunării.

The main objective of the project Danube geoTour
is to improve management capacities and
strategies and to develop practical solutions for the
activation of geodiversity/geo-heritage and to seize
positive market trends for sustainable tourism
development in 8 Geoparks of the Danube region.
The project shall result in a joint Danube GeoTour
that appears in the form of a variety of itineraries
and comprises a set of innovative geo-products
and geo-interpretation sites based on the unique
natural, cultural and geographical heritage of the
Danube region.
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DANUrB - DANube Urban Brand

The main goal of the project is to create a
comprehensive spatio-cultural network, a
“Danube Сultural Promenade” connecting all
communities along the river, unifying these
into one tourism destination brand, offering
thematic routes and developing possibilities
that can increase the number of visitors and
can prolong their stay in the region.
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Scopul principal al proiectului este de a crea o
rețea spațio-culturală cuprinzătoare, o
`Promenadă culturală a Dunării` care leagă
toate comunitățile de-a lungul râului, le unifică
într-o marcă de destinație turistică, oferind
trasee tematice și dezvoltând posibilități care
pot crește numărul de vizitatori și prelungi
șederea lor în regiune.
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INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies

The INSiGHTS project is about finding
solutions for making regions more attractive
to tourists by developing tourism strategies
that keep in the focus the protection of
natural and cultural resources. Regions in
INSiGHTS all have outstanding natural and
cultural resources, and at the same time they
have a great potential related to the fastgrowing recreational trend of slow, green and
healthy tourism.
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Proiectul INSiGHTS se referă la soluții pentru a
face regiunile mai atractive pentru turiști prin
dezvoltarea de strategii de turism care să aducă
în centrul atenției protejarea resurselor naturale
și culturale. Regiunile din INSiGHTS au resurse
naturale și culturale deosebite și, în același
timp, au un mare potențial legat de tendința
recreativă a turismului lent, verde și sănătos.
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LENA - Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region

LENA- Local Economy and Nature
Conservation in the Danube Region is
connecting nature and people for well-being
and prosperity across 7 Danube countries and
11 protected areas.
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LENA - Economia locală și conservarea naturii
în regiunea Dunării face legătura dintre natură
și oameni pentru bunăstare și prosperitate în 7
țări dunărene și 11 arii protejate.
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NETWORLD - NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD
WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES

Fourteen project partners from nine DTP
countries joint their efforts in the NETWORLD
proposal to manage the sustainable use of the
WW1 cultural heritage by combining it with a
quality cultural tourism. Ten ASP participate.
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Patruzeci de parteneri de proiect din nouă țări
DTP și-au unit eforturile în propunerea
NETWORLD de a gestiona utilizarea durabilă a
patrimoniului cultural din WW1 prin combinarea
acestuia cu un turism cultural calitativ. Zece
ASP participă.
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Modernisation and preservation of water castle

The project aims to preserve and modernise
the Water Castle, a Drobeta Turnu Severin City
hall tourist landmark.The Water Castle from
Drobeta Turnu Severin has been inaugurated
in 1914 and provided water to the town from
the Danube until 1980. Because of its
importance in the community life, its central
location and its distinguished architectural
characteristics, the local community
embraced the Water Castle as the most
important symbol of the town.

IPA Cross-border Cooperation Programme Romania Republic of Serbia 2007-2013
Drobeta Turnu Severin City Hall, Romania

www.ro.wikipedia.org

www.youtube.com/watch

Proiectul își propune să conserve și să
modernizeze castelul de apă, un punct de reper
turistic al Primăriei Drobeta Turnu Severin.
Castelul de apă din Drobeta Turnu Severin a
fost inaugurat în 1914 și a furnizat apă
dunăreană până în anul 1980. Datorită
importanței sale în viața comunității, locația sa
centrală și caracteristicile sale arhitecturale
deosebite, comunitatea locală a îmbrățișat
castelul de apă drept cel mai important simbol
al orașului.

