Fișa de proiect

Titlu proiect

Reab
Reabilitare obiectee de patrimoniu pentru promovarea turistică a
Sta
Stațiunii Băile Herculane

Entitatea responsabilă
cu implementarea

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul
șul Băile Herculane

proiectului
Localizare proiect

Ora
Orașul Băile Herculane
Turismul reprezintă unul dintre sectoarele prioritare și un factor
impo
important pentru progresul economic, iar Stațiunea
Sta
Băile Herculane
de
deține un imens potențial turistic, care la momentul
momentu actual nu este pus
în valoare. În acest context, considerăm că este necesară revitalizarea

Descriere proiect

sta
stațiunii
țiunii prin realizarea de investiții în infrastructură și prin promovarea
sa la nivel național și internațional.
Obiectivul general al proiectulu
proiectuluii constă în revitalizarea stațiunii
sta
turistice Băile Herculane prin realizarea de investi
investiții în infrastructură și
promovare, precum și atragerea unui număr cât mai mare de turiști, în
vederea asigurării dezvoltării sale din punct de vedere socio
socio-economic.
Sta
Stațiunea Băile Herculane reprezintă una dintre cele mai vechi stațiuni
sta
din lum
lume, celebră pentru apele sale termale,, însă din cauza lipsei de
fonduri necesare aceasta se află într-o
o stare avansată de degradare,
nefiind exploatată la poten
potențialul
țialul maxim pe care îl deține.
Având în vedere posibilită
posibilitățile
țile de utilizare a resurselor naturale și
antropice existente, este necesară realizarea de investi
investiții în vederea

Necesitatea realizării

revitalizării acesteia și includerea în topul stațiunilor turistice din

proiectului

Europa.
Valoarea mare a investi
investițiilor
țiilor necesare pentru revitalizarea stațiunii
determină necesitatea atragerii de fonduri externe, din cauza faptului că
utilizarea exclusivă a fon
fondurilor
durilor din bugetul local ar fi insuficientă
pentru realizarea tuturor ac
acțiunilor
țiunilor necesare pentru reabilitarea acesteia.
De asemenea, din punct
punctul de vedere al capitalului uman, realizarea de
investi
investiții
ții în infrastructura și marketingul turistic al stațiunii va contribui
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la dezvoltarea economică a acesteia și, implicit,
implicit la creșterea nivelului de
trai, fiind binecunsocut faptul că un număr mare de turi
turiști poate genera
o cre
creștere a cererilor către serviciile de cazare și masă către unitățile de
primire turistic
turistică, ceea ce va genera,, de asemenea, crearea de noi locuri
de muncă.
A
Astfel, realizarea proiectului „Reabilitare obiecte
obiect de patrimoniu pentru
promovarea turistică a Sta
Stațiunii
țiunii Băile Herculane” este necesară atât
pentru revitalizarea ora
orașului
șului Băile Herculane,
Herculane cât și pentru dezvoltarea
economică a acesteia.
Principalele activită
activități propuse sunt:
Activități propuse



Reabilitare Pod de fontă și Pod de piatră;



Promovare obiectivelor turistice;

Durata proiectului

36 luni

Impact

În măsura în careproiectul propus se va realiza, se va asigura
îmbunătă
îmbunătățirea
țirea infrastructurii turistice din orașul Băile Herculane,
precum și creșterea vizibilității acesteia prin realizarea de activități de
promovare și marketing, care vor avea efecte benefice în ceea ce
prive
privește creșterea numărului de turiști
ști atrași anual și, implicit, a
dezvoltării socio-economice pe plan local și regional.
regional

Indicatori

 Lungimea infrastructurii rutiere (şi a utilităţilor din corpului
drumului, km, mp);
 lungime pistă dee biciclete construite (km, mp);
 lungime sistem de iluminat public (ml);
(ml)
 lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km,
mp);
 obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi
crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (ha, mp);
 suprafaţă traseee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas
amenajate, puncte (foişoare) de observa
observare/
re/ filmare/ fotografiere (mp.);
 suprafaţă de spaţiu verde amenajată (ha, mp);
mp)
 suprafaţa reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor

Konic & Napoca Management
Str. Horea nr. 3, camera 206, Cluj Napoca, Cluj
E-mail:
mail: office@knm.ro, Telefon: 0371.356.521, Website: www.knm.ro

minerale şi saline cu poten
potenţial terapeutic (m);
 suprafaţa traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de
utilizare a izvoarelor minerale (mp)
(mp);
 suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp);
(mp)
 suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create,
amenajate, reabilitate ((mp).
Valoarea estimată a proiectului este de: 1.000.000
.000.000 euro,
euro din care:
Buget



85% - finanțare din FEDR;



13% - cofinanțare
țare de la bugetul de stat



2% - confinanțare din bugetul local.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul
Opra
Oprațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 7–
7 Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea
de Investi
Investiții 7.1–Sprijinirea unei creșteri
șteri favorabile ocupării forței de
Surse de finanțare

muncă, prin dezvoltarea poten
potențialului
ui endogen ca parte a unei strategii
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice în cadrul
Programului Op
Operaţional
ţional Regional (POR) 2014-2020,
2014
Apelul de
proiecte Nr. POR/2017/7/7.1/2.
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