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Noi paşi pentru relansarea turismului vâlcean
Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean, implementează, în calitate de lider al
parteneriatului între UAT judeţul Vâlcea şi UAT oraşul Călimăneşti, proiectul “Mirajul
Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti –
Căciulata”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2. -Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale
şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Contractul de finanţare aferent proiectului a fost
semnat în data de 27.04.2011, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de
Organismul Intermediar şi Parteneriatul dintre UAT judeţul Vâlcea şi UAT oraşul Călimăneşti.
Valoarea totală a proiectului este de 34.981.301,21 lei, reprezentând costuri
eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 22.151.077,0 lei, din
care 11.075.538,5 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare
Regională şi 11.075.538,5 lei -contribuţia Consiliului Judeţean la cheltuielile eligibile.
Prin proiect se va realiza un parc acvatic şi un centru de relaxare, în zona centrală a
staţiunii Călimăneşti, precum şi un parc de agrement şi sport, în zona Jiblea.
În data de 10 decembrie 2012 a fost semnat contractul de lucrări şi dotări, în valoare
de 20.414.000 lei, respectiv 4.688.562 euro, cu firma S.C. PROTECTCHIM S.R.L. – Râmnicu
Vâlcea, ofertantul declarat câştigător în urma procedurii de atribuire. În cazul acestui
contract, procedura de achiziţie a fost „licitaţie deschisă cu finalizare electronică” şi s-a
derulat în perioada martie - decembrie 2012.
„Mirajul Oltului este un proiect de referinţă pentru turismul vâlcean şi face parte
dintr-o serie de proiecte care îşi propun relansarea turismului ca o alternativă viabilă de
dezvoltare economică a judeţului nostru. Turismul este una dintre priorităţile Strategiei de
Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Vâlcea, iar acest proiect dovedeşte încă o dată
angajamentul nostru ferm de a realiza ceea ce ne-am propus prin strategiile adoptate”, a
declarat domnul Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, în cadrul conferinţei de
presă organizată cu prilejul semnării contractului de lucrări şi dotări.
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactate Managerul general al proiectuluid-na Carmen Alexandrescu (Directorul executiv al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe) sau
Responsabiliul cu promovarea - d-na Cristina Marica, la tel. 0250.732.901, int. 220 sau
int.189, fax. 0250.730.720.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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