
 

 
 
 

Назив пројекта: FORTITUDE – Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism 

Development HR-BA-ME355 

Програм: ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 

Interreg-IPA Cross-border Cooperation HR -BА-МЕ 2014-2020 (Други позив ) 

Приоритетна оса 3 програма: Допринос развоју туризма и очување културног и природног 

насљеђа Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage 

Опис пројекта: Кроз овај пројекат тврђава Форте Маре ће добити низ нових садржаја у 

унутрашњости што укључује нова технолошка и просторна рјешења у сувенирници и 

Инфо- пулту тврђаве, изложбене поставке у дијелу подземних простора тврђаве, као и 

модерну мобилну опрему за реализацију програма на отвореној сцени. 

Циљ пројекта је обогатити туристичку понуду и побољшати туристичку атрактивност 

утврђених локалитета у програмском подручју стварањем и промовисањем нове 

туристичке понуде и производа кроз: 

 
• заједничку манифестацију, под називом Ноћ тврђава, која ће се одржавати 

једном годишње на свим партнерским локацијама (веб сајт  

http://www.nightoffortresses.org/index.php/en/) 

 

• уређење/побољшање/опремање центара за посјетиоце, развој туристичких рута 
које промовишу историјску баштину 

 
• радионице на тему управљања културном баштином засноване на преносу 

знања и најбољих пракси за дионице у култури и туризму на програмском 

подручју 

 
• оспособљавање запослених Центара за посјетиоце (курсеви страних језика; 

курс за туристичког водича) 

 
Водећи партнер: Јавна установа у култури Тврђава културе Шибеник 

 
Пројектни партнери: Град Бања Лука, Општина Херцег Нови, Град Карловац, Општина Бар 

 
Датум почетка и завршетка пројекта: 1.3.2020. - 28.2.2022. 

 
Трајање пројекта: 24 мјесеца 

Укупан буџет пројекта: 1.618.438,72 ЕВР 

EУ суфинансирање: 1.375.672, 89 EВР (85%) 

Буџет Општине Херцег Нови : 373,273.02 ЕВР (85% ЕУ суфинансирања) 

 

 

 

http://www.nightoffortresses.org/index.php/en/)
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Roles of partners in the project: 
 
The Lead partner, Public Cultural Institution Fortress of Culture Šibenik (HR), is responsible for 
organising capacity building – cultural tourism and heritage management training workshops for 
partners and stakeholders from the Programme area working in this field. The partner is also in 
charge of coordinating partners and ensuring effective implementation of activities. 
Project partner 2, City of Banja Luka (BA) and project partner 3, Municipality of Bar (ME) are 
responsible for the coordination of capacity building activities within their respective countries. 
Project partner 4, Municipality of Herceg Novi (ME) is responsible for the coordination of all project 
communications especially communication regarding Night of Fortresses event through the newly 
developed website. 
Project partner 5, City of Karlovac (HR) is in charge of developing a joint cultural heritage 
application as a new tourism product which will be used and implemented by all five partners at 
digital kiosks on their sites. 
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Улоге партнера у пројекту: 
 
Водећи партнер, Јавна установа за културу Тврђава културе Шибеник (ХР), одговоран је за 
организацију изградње капацитета - радионица за обуку о културном туризму и управљању 
баштином за партнере и учеснике из програмског подручја који раде у овом подручју. Водећи 
партнер је такође задужен за координацију међу осталим партнерима и осигуравање 
ефикасног спровођења активности. 
Пројектни партнер 2, Град Бања Лука (БА) и пројектни партнер 3, Општина Бар (МЕ) 
одговорни су за координацију активности изградње капацитета у својим земљама. 
Партнер на пројекту 4, Општина Херцег Нови (МЕ) је одговоран за координацију свих 
пројектних комуникација, посебно комуникације у вези с догађајем Ноћ тврђава путем 
новоразвијене wеб странице. 
Партнер на пројекту 5, Град Карловац (ХР) задужен је за развој заједничке апликације за 
културну баштину као новог туристичког производа који ће користити и спроводити свих пет 
партнера на дигиталним киосцима на својим wеб страницама. 
 

 
 
 
 

Пројекaт је суфинансиран средствима ЕFPP и IPA II фондова Европске уније. Овај пројекат 
спроводи се уз помоћ Европске уније. Садржај ове публикације искључива је одговорност 
Општине Херцег Нови, те ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније. 

Више информација о програму Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Хрватска- 

Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014.-2020. можете пронаћи на: 

https://www.interreg-hr-bа -mе2014-2 020.еu/ 

 

https://www.tvrdjava-kulture.hr/en/
http://en.banjaluka.rs.ba/
http://bar.me/
https://www.hercegnovi.me/en/
https://www.karlovac.hr/
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

