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Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
FacultăŃii de Istorie, Geografie şi Relatii InternaŃionale a UniversităŃii din Oradea,
implementează în cursul anului 2011 şi 2012, în calitate de Lider, proiectul
DEZVOLTAREA ÎN COMUN ŞI PROMOVAREA INTEGRATĂ A TURISMULUI RURAL
TEMATIC ÎN EUROREGIUNEA BIHOR – HAJDU-BIHAR, HURO /0901/017/2.1.3,
cofinanŃat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în
valoare de 174.866 Euro.
Proiectul are o durată de 18 luni, fiind coordonat de dna. Conf.univ.dr. Dorina
Camelia ILIEŞ, alături de o echipă formată din conf.univ.dr. Ovidiu Gaceu, lector univ.dr.
Lucian Blaga, Lector univ.dr. Ioana Josan, prof.univ.dr. Alexandru Ilieş, asistent univ.
Vasile Grama, prep.univ.dr. Grigore Herman si ec. Crina Gherlea. Partenerul maghiar
este Departamentul de Geografie Socială, Dezvoltare şi Planificare Regională al
UniversităŃii din Debrecen, cu o echipă coordonată de dl. Prof.univ.dr. Kozma Gábor.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a turismului
transfrontalier în Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar prin dezvoltarea de noi produse
tematice specifice turismului rural, promovarea acestor produse şi dezvoltarea prin
turism a economiei arealelor rurale frontaliere. Proiectul se adresează tuturor părŃilor
interesate în dezvoltarea produselor turistice tematice – investitori, proprietari de
pensiuni, hoteluri, moteluri, restaurante, fermieri, persoane din mediul rural care îşi
doresc să înceapă o afacere în domeniul turismului, agenŃii de turism în a căror ofertă
apar produsele turistice tematice, tour operatori, organizaŃii non-guvernamentale etc.
Proiectul încurajează egalitatea de şanse între bărbaŃi şi femei în elaborarea şi
punerea în aplicare a activităŃilor şi obiectivelor stipulate şi cuprinde măsuri adecvate
pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în fiecare etapă a derulării sale.
ConŃinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziŃia
oficială a Uniunii Europene.
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