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Aproape 35 de milioane lei, fonduri europene pentru
dezvoltarea turismului în Staţiunea Călimănești - Căciulata

Consiliul Judeţean Vâlcea implementează în calitate de lider al parteneriatului între
unităţile administrativ teritoriale Judeţul Vâlcea și Orașul Călimănești 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.
Obiectivul general al investiţiei constă în reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
de turism a staţiunii balneare Călimăneşti - Căciulata în vederea sprijinirii creşterii
economice şi dezvoltării durabile, prin valorificarea superioară a potenţialului natural,
cultural şi antropic la nivel local.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, durata de
implementare a proiectului fiind de 31 de luni. Prin proiect se va realiza parcul acvatic şi
centrul de relaxare Călimăneşti în zona centrală a Staţiunii Călimăneşti – Căciulata,
precum şi parcul de agrement şi sport Jiblea la nivelul DN 7 varianta ocolitoare a oraşului
Călimăneşti, în zona stadionului.
„Dezvoltarea turismului reprezintă o prioritate pentru judeţul Vâlcea, astfel
încât una din preocupările constante ale instituţiei noastre este aceea de a găsi
finanţări pentru realizarea proiectelor în acest domeniu. În prezent, pregătim
derularea licitaţiei de lucrări pentru această investiţie, iar ofertele vor fi deschise în
data de 9 mai la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. O dată implementat, proiectul va
avea un impact major în dezvoltarea turismului atât pentru Staţiunea
Călimănești – Căciulata, cât și pentru întregul judeţ”, a declarat domnul Ion Cîlea,
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactaţi: doamna Carmen Alexandrescu Director Executiv - Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Manager de proiect sau domnul
Mihai Crăciun – consilier – Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Responsabil promovare în
cadrul proiectului, 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 Romaniei.
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