PREGLED PROJEKTA
Naziv projekta: Turizam, Adrenalin i Rafting Avantura
(T.A.R.A)
Finansira: Evropska unija u okviru Programa prekogranične
saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora
Realizuje: Opština Plužine u saradnji sa Opštinom Foča,
Parkom prirode Piva i Turističkom organizacijom Foča
Lokacija: Plužine, Crna Gora; Foča, Bosna i Hercegovina
Trajanje: 24 mjeseca (decembar 2019. – novembar 2021.)
Opšti cilj: Doprinos povećanju broja turista i posetilaca u
Plužinama i Foči.
Specifični cilj: Doprinos kreiranju međunarodno prepoznate
prekogranične turističke destinacije za aktivni turizam.

Opština Plužine u Crnoj Gori i opština Foča u Bosni i
Hercegovini, iako u dvijema različitim državama, imaju
puno toga zajedničkog. Zajednička je nevjerovatna ljepota uklesana u masivu Volujka, Maglića,Vučeva i okupana u
talasima rijeke Tare. Prirodni potencijali ove dvije opštine
prepoznati su i kroz zaštitu prostora i u jednoj i drugoj
opštini. Tako na pograničnom području imamo NP
„Sutjesku“ i PP „Piva“, dva zaštićena prirodna dobra koja
se naslanjaju jedno na drugo. Turističke vrijednosti ovog
nedjeljivog područja sve više i više privlače posjetioce sa
svih meridijana.
Kroz zajedničko udruživanje i saradnju dvije opštine na
programima prekogranične saradnje, sigurni smo da
ćemo doprinijeti boljoj turističkoj ponudi i razvoju novih
turističkih proizvoda u interesu svih zainteresovanih
strana koje dotiče turizam.

Ciljne grupe: Predstavnici javnog sektora iz opština Plužine
i Foča aktivni u sektoru turizma, pružaoci usluga u
prekograničnom području, sportski i spasilački klubovi,
turistički novinari i blogeri.

Opština Plužine
opstinapluzine@t-com.me
www.pluzine.me

Očekivani rezultati:

Opština Foča
nacelnik@opstinafoca.rs.ba
www.opstinafoca.rs.ba

Pogranično područje dvije opštine brendirano kao
jedinstvena destinacija za aktivni turizam;
Razvijeni zajednički turistički proizvodi;
Unapređena turistička infrastruktura;
Uspostavljeni funkcionalni mehanizmi za povećanje bezbjednosti
na turističkim lokacijama u prekograničnom području.

Park prirode “Piva”
parkpiva@yahoo.com
www.parkpiva.me
Turistička organizacija Foča
to.foca@yahoo.com
www.focaravajuce.org

Ova brošura je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove
brošure je isključiva odgovornost Opštine Plužine i Opštine Foča i
nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

