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,, Common actions, common values-Resita and Kikinda together for the future’’
MIS ETC Code 1268

Municipiul Reşiţa în parteneriat cu oraşul Kikinda – Republica Serbia au demarat 
proiectul ,,Common actions, common values - Resita and Kikinda together for the 
future’’MIS ETC Code 1268 ( Acţiuni comune, valori comune – Reşiţa şi Kikinda împreună 
pentru viitor ) derulat în cadrul Programului IPA de CooperareTransfrontaliera România-
Serbia.
Obiectivul general al proiectului:

Realizarea unei dezvoltări socio-economice durabile şi echilibrate a Municipiului 
Reșița şi a oraşului Kikinda, pe baza unei dezvoltări comune a turismului transfrontalier, 
creşterea numărului de turiști cu cel puțin 20%, prin promovarea potenţialului turistic al celor 
doua oraşe.

Promovarea în comun şi exploatarea potentialului turistic ( obiective de 
patrimoniu, obiective naturale, evenimente culturale de amploare din cele doua localitati), 
dezvoltarea unor programe de turism, strategii si studii de fezabilitate sunt parte a unui plan 
comun  care are ca scop final creşterea numărului de turişti şi implicit îmbunătăţirea situaţiei 
economice a celor doua oraşe.

În Municipiul Resita vor fi amplasate un numar de 20 de info-chiosk-uri şi panouri 
electronice care vor marca diferite obiective de patrimoniu din municipiu. Va fi creat un 
Centru de Informare Turistică, strategie şi programe comune de dezvoltare turistică, studiu de 
fezabilitate pentru primul pod sudat şi nituit din Europa şi un web-site de promovare a celor
doua oraşe.

Valoarea totală a proiectului este de 425. 911,00 Euro din care:

- 362.024,35 Euro contribuţie IPA;
- 34.320,52 Euro contribuţie Guvernul României;
- 5.280, 08 Euro contribuţie Consiliul Local Reşiţa;
- 24.286,05 Euro contribuţie partener sârb.
In aceasta perioada Municipiul Resita demareaza procedurile de achizitie pentru 

servicii transport si cazare, traducere, promovare mass-media locala si furnizare 
echipament IT. 

Persoană de contact, 
Constantin Florin,
manager proiect
tel: 0255/255001
fax: 0255/255000
e-mail: florinimm@gmail.com
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