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3. Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3. "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului
intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice"
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
5. Alte informaţii:
Fundaţia „Zi Deschisă” a demarat, în data de 25.02.2012, proiectul „Circuitul monumentelor istorice din
Vrancea”, având o perioadă de implementare de 11 luni.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului din judeţul Vrancea, prin
sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel judeţean, regional şi
naţional. Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic prin promovarea identităţii
culturale, religioase şi istorice, componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca
destinaţie turistică, a judeţului Vrancea.
Pentru a oferi vizibilitate monumentelor istorice ce conturează produsul turistic şi pentru a le prezenta ca o
destinaţie turistică atractivă la nivel regional şi naţional, va fi demarată o campanie de promovare prin mai multe
instrumente specifice: mass-media – televiziune prin difuzare spoturi şi prin participare la emisiuni cu specific turistic;
realizare şi actualizare site; realizare materiale de promovare produs: vederi, broşuri, pliante, album foto, film şi carte
cu specific turistic; realizare materiale de promovare eveniment: postere, bannere, invitaţii; participare la târg de
profil cu impact naţional; organizare eveniment.
Valoarea totală a proiectului este de 988.800,00 lei, valoarea totală eligibilă este de 748.000,00 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 635.800,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de
97.240,00 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 14.960,00 lei.
Contact: Jipianu Maricica
B-dul Bucureşti, Nr. 12, Localitatea Focşani, Judeţul Vrancea
Tel: 0337.401.241
e-mail: mona.jipianu@gmail.com
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”.
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