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Încă un pas pe traseul promovării turismului vâlcean la nivel naţional
09 septembrie 2011
Începând cu data de 29 septembrie 2009, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean, este
beneficiarul proiectului Promovarea potenţialului turistic al judeţului Vâlcea finanţat în
cadrul Programului 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.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea vizibilităţii judeţului Vâlcea
ca destinaţie de succes pentru practicarea turismului balnear, cultural, monahal, de
afaceri şi aventură, turismul local reprezentând factorul principal care stimulează dezvoltarea
economică a judeţului Vâlcea şi a regiunii Sud - Vest Oltenia, într-o manieră în care bogăţiile
sale naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate şi păstrate pentru
generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.
În cadrul proiectului au fost propuse următoarele activităţi eligibile, conform ghidului
de finanţare:
 realizarea de materiale de promovare: tipărituri (afişe, broşuri, cărţi poştale), materiale pe
suport electronic (CD-uri, DVD-uri), obiecte promoţionale (obiecte de ceramică, ţesături);
 realizarea unui film turistic;
 elaborarea unui portal cu informaţii turistice;
 participarea la 10 târguri naţionale de turism;
 participarea la 10 manifestări regionale şi judeţene.
Astfel, în perioada iulie-august 2011 s-au derulat procedurile de achiziţie publică pentru
serviciile de transport la târguri de turism naţionale, servicii de organizare de minievenimente tradiţionale, servicii de închiriere stand şi servicii de cazare.
Durata celor patru contracte este de 4 luni, astfel că, din luna septembrie 2011, a
început derularea activităţii nr. 6 a proiectului, participarea la târguri de turism naţionale şi
alte evenimente de profil.
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactată doamna director executiv Carmen
Alexandrescu, manager general al proiectului sau domnişoara consilier Adelina Anuţa,
responsabil promovare, la telefon 0250.732.901, fax 0250.739.772.
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional si cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

