Octombrie 2011

Lansarea proiectului “CASTELUL CORVINILOR – IERI ŞI AZI LEAGĂNUL UNEI COMUNITĂŢI”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru
Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi
Parteneriatul dintre Centrul European pentru Dezvoltare Rurală şi Asociaţia “Moştenire Vie” în
calitate de beneficiari au semnat, în data de 31.08.2011, contractul de finanţare pentru proiectul
“CASTELUL CORVINILOR – IERI SI AZI LEAGĂNUL UNEI COMUNITĂŢI“.
Implementarea proiectului va avea ca rezultat consolidarea profilului turistic al patrimoniului
cultural-istoric al Hunedoarei prin realizarea de materiale publicitare inovative distribuite prin
campanii atractive care să dezvolte interesul pentru dezvoltarea durabilă a turismului.
Obiectivul general al proiectului este “Creşterea atractivităţii turistice a Castelului Corvinilor
fundamentată pe diversificarea gamei de evenimente asociate acestuia cu un nou element specific
zonei municipiului Hunedoara şi promovarea la nivel naţional a celor două elemente care compun
pachetul turistic propus prin acest proiect”. Proiectul este finanţat din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5 Dezvoltare durabilă si 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 activităţii de marketing specific.
Valorificarea potenţialului turistic al monumentului istoric CASTELUL CORVINILOR va fi
susţinuta printr-un efort concentrat de promovare care va integra acţiuni directe în diverse
sectoare media şi va fi implementat pentru o perioadă de 12 luni la Hunedoara.
Prin implementarea acestui proiect se doreşte ca unele din punctele slabe din turism, în
legătura cu obiectivul prezentat, identificate în Planurile de Dezvoltare locală, judeţeană şi
regională (lipsa de informare, harţi turistice, lipsa de organizare şi cooperare în ceea ce priveşte
promovarea) să fie transformate în oportunităţi şi premise ale dezvoltării durabile a turismului in
localitatea Hunedoara si in zonele limitrofe.
Valoarea totală a proiectului este de 993847,20 LEI din care: Valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 792780,00Lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională este de 673863,00Lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul Naţional
este de 103061,40Lei, iar Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 15855,60Lei.
Beneficiar: Parteneriatul dintre Centrul European pentru Dezvoltare Rurală şi Asociaţia “Moştenire
Vie”
Reprezentant legal: Gladiola Cheţe, tel. 0723210139 ; fax 0354144227, Hunedoara, Strada Dacia
8, blC1,judeţul Hunedoara
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

