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CENTRUL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, ORAŞUL ALEŞD
RAPORT PRIVIND EVOLUŢIA PROIECTULUI
LUNA 5
U.A.T. Oraşul Aleşd, în calitate de beneficiar, anunţă implementarea Proiectului „CENTRUL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ,
ORAŞUL ALEŞD”, SMIS 50937, proiect finanţat prin 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 - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale şi
Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism.
Proiectul are o valoare totală de 629.269,68 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 575.820,72 lei, valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR 520.369,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 43.935,13 lei, iar cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului 11.516,41 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni de la 01.04.2015 până la 31.12.2015.
Proiectul are următoarele obiective specifice:
crearea şi dotarea unui centru de informare şi promovare turistica în Aleşd şi includerea acestuia în reţeaua naţională a centrelor de informare
şi promovare turistică
crearea unei baze de date cu informaţii turistice şi a unui site de promovare a Centrului, care să poate deveni parte a sistemului integrat
national.
În luna a cincea de implementare a proiectului, au avut loc următoarele activităţi:
 Pentru lucrările de construcţie s-a demarat ridicarea stâlpilor laterali ai clădirii.
 S-a realizat achiziţia publică de servicii pentru realizarea webiste-ului proiectului.
 S-a realizat achiziţia publică privind furnizarea echipamentelor IT şi de comunicare.
 A fost recepţionat panoul temporar, aferent lucrărilor de construcţie.
Date de contact ale beneficiarului:
Unitatea Administrativ-Teritorială Aleşd, cu sediul pe Strada Bobâlna nr. 3, telefon 0259-342539, fax:0259-342589
Persoană de contact: Pantea Bogdan - manager de proiect, telefon: 0731-610320, e-mail: bogdan.pantea1984@yahoo.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro

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

