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COMUNICAT DE PRESĂ
Atelierul de lucru cu Grupul local al factorilor interesați, privind vizibilitatea produselor
turistice organizat în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și
exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, DTP2-084-2.2

Municipiul Galați este partener în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și
exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, DTP2-084-2.2, implementat în
perioada iunie 2018- mai 2021 și finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. Parteneriatul este
alcătuit din administrații locale și instituții culturale/turistice din regiunea Dunării: Municipiul Szeged
(Ungaria) - lider de proiect, Szeged Tourinform (Ungaria), Municipiul Galati (România), Municipiul
Timisoara (România), Municipiul Regensburg (Germania), Institutul pentru Cultură, Turism și Sport
Murska Sobota (Slovenia), Municipiul Osijek (Croația), Muzeul Municipal Subotica (Serbia), Municipiul
Kotor (Muntenegru), Municipiul Banja Luka (Bosnia și Herțegovina). Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în Cluj-Napoca, este partener asociat al Municipiului
Galați.

Obiectivul general al proiectului constă în explorarea patrimoniului cultural al comunităților evreiești
și crearea de produse culturale și turistice competitive, cu posibilitatea includerii acestora în rețele
turistice transnaționale.

La nivel local partenerii au constituit Grupul Factorilor Interesați, format din reprezentanți ai
Comunității evreiești, autorităților administrației publice, instituțiilor/organizațiilor educaționale și
culturale, companiilor din industria turismului, cu rol decisiv în atingerea obiectivelor proiectului.

În data de 09 iunie 2020, Municipiul Galați a organizat Atelierul de lucru cu Grupul local al
factorilor interesați, privind vizibilitatea produselor turistice, cu asigurarea condițiilor referitoare
la organizarea de reuniuni prevăzute în H.G. nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării
de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Obiectivul general al atelierului de lucru a constat în pregătirea Strategiei de Vizibilitate Comună care
susține dezvoltarea și introducerea de noi produse și servicii turistice:
• prezentarea și discutarea metodelor de promovare și a mediilor de vizibilitate aplicabile;
• identificarea potențialelor măsuri de vizibilitate pentru fiecare produs turistic local, pentru
punerea în valoare a patrimoniului cultural evreiesc: tur ghidat al obiectivelor patrimoniului construit,
traseu interactiv de tip treasure hunt – Să descoperim comorile patrimoniului cultural evreiesc,
minicroazieră pe Dunăre - Istoria evreilor din Galați, expoziție de fotografii și obiecte - Frânturi din
viața de odinioară a comunității evreiești, atelier culinar - Explorarea gastronomiei evreiești, Festival
cultural evreiesc.

În perioada următoare partenerii vor pregăti și implementa proiectele pilot selectate. Ca urmare a
restricțiilor impuse de pandemia COVID 19, proiectul pilot al Municipiului Galati – Festivalul Cultural
Evreiesc se va desfășura online, într-o perioadă ce urmează a fi stabilită, până la finalul anului 2020.

Rezultatele proiectului sunt disponibile pe link-ul http://www.interreg-danube.eu/approved-
projects/rediscover.
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