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                   Orașul Jimbolia  

Cooperare dincolo de frontiere. 

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea 

Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere 

în program. 

Comunicat de presă 
 

Proiect: Tour de Banat 

Cod proiect eMS: RORS 25 

 

Proiect transfrontalier româno – sârb, Turul Banatului, 

de promovare a cicloturismului 

Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat din fonduri europene și 
guvernamentale nerambursabile, prin Programul Interreg IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia, prin care, în parteneriat cu Agenţia Regională 
pentru Dezvoltare Social-Economică – Banat, din Serbia și cu localitatea Nova Crnja 
din Serbia, care este lider de proiect,  urmează să pună bazele unei colaborări de 
lungă durată în domeniul cicloturismului. 

 Cooperarea cu localitatea Nova Crnja din Serbia a început încă din 2006, când 
s-a semnat o Convenţie de colaborare în domeniul intervenţiei pentru situaţii de 
urgenţă, care poate fi considerată un “start-up” al colaborării dintre cele două 
localităţi în domeniul serviciilor publice locale de urgenţă. Apoi, în anul 2008, cele 
două localități partenere au implementat în comun  un proiect european, prin 
Programul PHARE CBC 2005 România – Serbia - Pompieri fără frontiere – voluntari 
în serviciul comunităţii prin care s-au  pus bazele unei colaborări de lungă durată. 

Proiectul actual, Turul Banatului, are ca obiectiv principal promovarea 

cicloturismului în regiunea de frontieră, prin crearea unui popas turistic pentru 

bicicliști în drumul spre vamă, lângă Expo Ripensis, conectarea localităților noastre 

la rutele: Euro Velo 6 și Euro Velo 13, amplasarea de noi semne de trafic și 

organizarea unor acțiuni comune aferente dezvoltării turistice. Popasul turistic va 

conține o platformă de aprox. 3.000 m2 pe care vor fi amplasate rastele pentru 

biciclete, băncuțe pentru bicicliști, coșuri de gunoi, grupuri sanitare,  stâlpi pentru 

iluminat nocturn și plante ornamentale.  

Proiectul se desfăşoară timp de 15 luni, în perioada iulie 2017 – septembrie 

2018, iar  oraşul Jimbolia beneficiază de un buget total de 175.667, 01 euro pentru 

implementarea proiectului. 

  Parteneriatul transfrontalier încheiat pentru implementarea comună a 

acestui proiect va reprezenta un mijloc de promovare a potenţialului turistic al 

comunităţilor locale şi va contribui la dezvoltarea sectorului cicloturistic general din 

zona de graniţă. 
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