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„Promovarea apelor minerale”
 Consiliul Judeţean Harghita a făcut
aplicaţia
în
cadrul
PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL, Axa prioritară 5Dezvoltarea durabilă și
promovarea
turismului;
Domeniul major de intervenție 5.3 –
Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivității României ca destinație turistică;
Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea
turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice și
a activității de
marketing specifice.

„Promovarea apelor minerale”
Prezentare generală:
Obiectivul general al proiectului
Apa este binecuvântarea Pământului şi nimic nu e mai
frumos ca ea, căci „apa-ntr-un pahar scânteie toată…”.
Un gând care aparţine marelui filosof şi scriitori indian
Rabindrath Tagore, atrăgându-ne parcă atenţia faţă de
respectul acestei bogăţii a pământului.
Obiectivul general al proiectului „Promovarea apelor
minerale” este creşterea atractivităţii turistice a judeţelor
Harghita şi Covasna, prin promovarea proprietăţilor
curative ale izvoarelor apelor minerale naturale.
Obiectivul general al proiectului poate fi atins prin
următoarele obiective specifice:

● O1 A) promovarea apelor minerale prin participare la
expoziţii;

●O2 B) promovarea apelor minerale prin media
electronică;

● O3 C) promovarea apelor minerale prin marcaje;
● O4 D) promovarea apelor minerale prin publicaţii.

„Promovarea apelor minerale”
 Activităţile proiectului:
● Activitatea 1: Promovarea apelor minerale prin
participare la expoziţii
● Activitatea 2: Promovarea apelor minerale prin media
electronică
● Activitatea 3: Promovarea apelor minerale prin marcaje
● Activitatea 4: Activităţi de promovarea a apelor
minerale prin publicaţii
● Monitorizare, evaluare şi raportare
● Informare şi publicitate

„Promovarea apelor minerale”
DURATA PROIECTULUI
Durata implementării prezentului proiect este de 24 de luni
de la data semnării contractului de finanțare, iar data
finalizării nu va depăși 31 iulie 2015.
Produsul turistic propus a fi promovat vizează:
judeţul Covasna: Sfântu Gheorghe, Baraolt – Biborţeni;
Belin; Bixad; Bodoc – Olteni, Bodoc; Breţcu – Mărtănuş;
Malnaş – Malnaş Băi; Vâlcele; Zăbala – Peteni; Covasna;
Turia - Băile Bálványos; Băţani – Ozunca; Catalina –
Hătuica; Micfalău, Poian; Brăduţ – Tălişoara; Moacşa –
Pădureni; Cernat – Cernatul de Sus.
judeţul Harghita: Miercurea Ciuc – Băile Jigodin;
Odorheiu Secuiesc – Băile Szejke; Băile Tuşnad; Borsec;
Vlăhiţa – Băile Homorod; Remetea; Tuşnad – Vrabia;
Tomeşti; Ciumani; Cozmeni; Cozmeni – Lăzăreşti; Racu;
Siculeni, Frumoasa; Sâncrăieni; Sântimbru; Dăneşti; Plăieşii
de Jos.

„Promovarea apelor minerale”
SURSE DE FINANŢARE:
Valoarea totală a proiectului : 1.037.635,26 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului: 137.248,00 lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 707.901,40 lei
TVA: 192.485,86 lei
Contribuţia proprie în proiect: 151.406,03 lei
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile:
14.158,03 lei
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile:
137.248,00 lei
ASISTENŢĂ
FINANCIARĂ
SOLICITATĂ: 693.743,37 lei
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