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VirtuVirtuáális barangollis barangoláás ts töörtrtéénelmi emlnelmi emléékhelyekenkhelyeken

� Hargita Megye Tanácsa a Regionális 
Operatív Program keretében pályázatot 
nyújtott be az 5. tengely Fenntartható
turizmusfejlesztés és népszerűsítés; 5.3 
Beavatkozási területének – A turisztikai 
lehetőségek népszerűsítése és a szükséges 
infrastruktúra létrehozása, Románia, mint 
turisztikai célpont vonzerejének növekelése 
céljából; intézkedésére – A belföldi turizmus 
fejlesztése és fellendítése különleges 
turisztikai termékek népszerűsítésének 
támogatásával és hatékony marketing 
tevékenységgel
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�Általános bemutatás:

�A projekt általános célja összhangban a 
beavatkozási terület céljával a turisztikai 
lehetőségek népszerűsítése és a szükséges 
infrastruktúra létrehozása, Románia, mint 
turisztikai célpont vonzerejének növelése 
érdekében, Hargita megye turisztikai 
láthatóságnak növelésével és turisztikai 
termékeinek népszerűsítésével. 

�Közvetlen célok: 
•Szakosított honlap készítése a történelmi 
emlékhelyek népszerűsítése érdekében; 
•A honlap folyamatos fejlesztése
•A honlap népszerűsítése az Interneten 
keresztül 
•Népszerűsítés a regionális és országos 
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül
•A turisztikai termék pozícionálása

Virtuális barangolás történelmi emlékhelyeken

(SI)P.Sf. + 4P= Victorie



� A projekt lépései: 

•1. tevékenység: A projektcsapat képzése

•2. tevékenység: A projekt kivitelezéséhez 
szükséges közbeszerzési folyamatok 
lebonyolítása;

•3. tevékenység: Népszerűsítő honlap 
elkészítése, a Történelmi emlékhelyek 
pozícionálása;

•4. tevékenység: A honlap népszerűsítése 
rendezvényeken;
•A pályázat követése, értékelése és jelentés 
készítése
•Tájékoztatás és reklám
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Virtuális barangolás történelmi emlékhelyeken

A projekt időtartama
– 24 hónap a támogatási szerződés aláírását követően, de 
nem haladhatja meg a 2015. július 31. végső határidőt.

A virtuális barangolás helyszínei:
� Csíkszék történelmi régiójából a következő helyszíneket 
mutatjuk be:

•Csíkdelnei Keresztelő Szent János római katolikus 
műemléktemplom
•XIX. századi csíkmadarasi vízimalom
•Csatószegi római katolikus műemléktemplom
•Csíkkozmási római katolikus műemléktemplom
•Csíkmenasági római katolikus műemléktemplom
•Csíkszentmihályi római katolikus műemléktemplom
•Csíkszentmiklósi római katolikus műemléktemplom
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Virtuális barangolás történelmi emlékhelyeken

� Az udvarhelyi régió helyszínei:
•Homoródkarácsonyfalvi unitárius és római 
katolikus műemléktemplomok
•Agyagfalvi református műemléktemplom
•Székelydályai református műemléktemplom
•Felsőboldogfalvi református műemléktemplom
•Küsmödi református műemléktemplom
•Farcádi református műemléktemplom
•Rugonfalvi református műemléktemplom

� A gyergyói régió helyszínei: 
•Maroshévíz, moglányi fatemplom
•Tekerőpatak, római katolikus 
műemléktemplom
•Borszék: műemlékvillák, -pavilonok 
bemutatása
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� Hargita megye régióinak jelentősebb műemlékeinek, 
történelmi emléhelyeinek bemutatása mellett  a virtuális 
barangolás részét képezik a megye városainak főterei, a 
történelmi városközpontok jelentős épületei –
Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Csíkszereda, 
Székelykeresztúr –, valamint olyan települések központjai 
is, melyek hagyományos építkezésüknek, faluképüknek 
köszönhetően a megye turiszitkai vonzerejét növelik. Ez 
utóbbiak a következők: Máréfalva, Csíkszépvíz, Énlaka. 
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A projekt költségvetése: 

Teljes költségvetés: 936.765,27 lej

A projekt nem elszámolható
költségei: 1.620 lej

A projekt elszámolható költségei: 
753.835,87 lej

Amiből ÁFA: 181.309,40 lej



Hargita Megye TanHargita Megye Tanáácsacsa

RORO--530140 Miercure530140 Miercure--Ciuc, PCiuc, P--ţţa Libertăa Libertăţţii ii nono. 5. 5

Tel.: +4Tel.: +4--02660266--207700, 207700, Fax: +Fax: +44--02660266--207703,207703,

info@info@judetulharghitajudetulharghita.ro,www..ro,www.judetulharghitajudetulharghita.ro.ro


