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
Ghidul Solicitantului - Model A

Rezumatul proiectului

Titlul proiectului:
“PROMOVAREA POTEN IALULUI TURISTIC AL MĂNĂSTIRII TISMANA, JUDE UL GORJ”
Solicitantul:
Denumirea: FUNDA IA „CUVÂNTUL CARE ZIDE TE”
Adresa sediului: CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Adresa postala: CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Tel:0251/532728; fax:0251/532728
Localizarea proiectului:
ROMANIA, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA, JUDEŢUL GORJ,
LOCALITATEA TISMANA
Valoarea totală a proiectului
Valoare totala proiect: 791.019,06 LEI
Cheltuieli eligibile: 638.799,24 LEI
Cofinantare: 12.775,98 LEI
TVA: 152.219,82 LEI

Obiectivul proiectului

Obiectiv general:

Creşterea importanţei turismului ca factor ce stimulează creşterea economică a întregii regiuni SudVest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o
promovare superioară a Mănăstirii Tismana din orașul Tismana, judeșul Gorj
Obiective specific:

OS 1: Creşterea atractivităţii turistice a regiunii Sud - Vest Oltenia prin elaborarea unui Ghid
Turistic al Mănăstirii Tismana, pe parcursul a 17 luni precum şi creșterea numărului de turiști din
zona cu peste 3%.
OS 2: Dezvoltarea şi consolidarea turismului cultural si religios în judeţul Gorj, prin promovarea
valorii istorice, artistice, arhitecturale şi patrimoniale a edificiului ecleziastic Mănăstirea Tismana
OS 3: Promovarea la nivel nașional a Mănăstirii Tismana și stimularea interesului mass-media și
a autoritășilor publice locale în ceea ce privește implicarea în activităși de promovare a
diverselor obiective turistice locale cu cel pușin 10%, prin organizarea unei emisiuni la Radio
Trinitas si a unei mese rotunde în Municipiul Targu-Jiu.
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Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare:
1. Organizarea activităţii de implementare a proiectului
2. Atribuirea contractului de concepere a Ghidului Turistic
3. Conceperea Ghidului Turistic
4. Atribuirea contractului de tipărire a Ghidului Turistic
5. Tipărirea Ghidului Turistic
6. Recepșia bunurilor
7. Organizarea mesei rotunde si a unei emisiuni la Radio Trinitas
8. Atribuirea si execușia contractului de servicii de audit financiar al proiectului
9. Selecţia şi angajarea personalului
10. Informare şi publicitate
11. Monitorizare şi evaluare proiect
Durata proiectului şi perioada de implementare este de 17 luni de la semnarea contractului
de finanţare

Rezultatele estimate ale proiectului:
Promovare turistică
 Distribuirea unui număr de 3260 de Ghiduri Turistice tipărite și distribuite pe tot
cuprinsul șării;
 Organizarea unei emisiuni la Radio Trinitas și a unei mese rotunde în municipiul
Târgu-Jiu
Materiale de informare si publicitate editate, multiplicate şi diseminate
 200 pliante
 50 postere
 2 anunșuri de presă
Indicatori:
Rezultat imediat (direct)
 3260 de Ghiduri Turistice tipărite
 1 emisiune la Radio Trinitas și 1 masă rotundă organizată
Rezultate induse (indirecte)
 Activitatea desfășurată va fi bine organizată;
 Introducerea monumentului istoric promovat prin intermediul Ghidului Turistic, in
circuitul turistico-cultural regional, nașional si internașional;
 Atragerea si sporirea numărului de turiști in regiunea Sud-Vest Oltenia;
 Îmbunătășirea economiei locale si a încasărilor la bugetul de stat prin creșterea
numărului de turiști in zona;
 Impulsionarea autoritășilor publice locale si a mass-media de a se implica in
activitatea de promovare turistica;
 evitarea posibilelor disfuncșionalităși în procesul de întocmire a dosarelor de
achizișii, de plata, documentelor de raportare către Autoritatea Contractanta
 scăderea șomajului in zona prin crearea de noi locuri de munca
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 Promovarea turistica a monumentului istoric descris in cadrul Ghidului Turistic
 Monitorizarea programului de control al calitășii lucrărilor de editare și tipărire a
Ghidului Turistic; monitorizarea lucrărilor de strângere a materialelor documentare ce
urmează a sta la baza Ghidului Turistic; monitorizarea încadrării in graficul de
implementare al activitășilor; asigurarea corectitudinii evidentei contabile pentru
Contractul de Grant, situașiilor financiare si legalitășii operașiilor economice
desfășurate;

