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LANSAREA PROIECTULUI: “CUPA DELTEI LA STIUCA”
1. Cod SMIS: 18342
2. Data publicării anunţului Mai 2011
3. Programul Programul Operational Regional 2007 - 2013
Domeniul Major de Interventie 5.3 promovarea potentialului turistic si crearea
infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.
Operatiunea Dezvolatarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii
produselor specifice si a activitatilor de marketing specific
4. Autoritatea de management Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
5. Alte informaţii Solicitant ANTREC TULCEA
Localizarea Proiectului: Romania, Judetul Tulcea, Localitatea Tulcea
Note: Anunt de incepere a proiectului :”Cupa Deltei la Stiuca”
ANTREC TULCEA anunta inceperea proiectului “CUPA DELTEI LA STIUCA” ce are ca obiectiv general promovarea nationala
a turismului rural din Delta Dunarii prin dezvoltarea unor produse specifice ce respecta mediul inconjurator si protejeaza
ecosistemul.
Obiective specifice:
- promovarea unui produs specific ecofriendly
- dezvoltarea durabila a turismului de nisa ( pescuit sportiv )
- realizare a doua evenimente “Cupa Deltei la Stiuca”
- crearea unui portal interactiv cu informatii complete despre produsele turistice specifice.
Data de incepere a proiectului este 12.02.2011
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.
Valoarea totala a proiectului este 1.021.443,20; valoarea totala eligibila: 785.759,68; valaoarea eligibila nerambursabila
din FEDR: 667.895,73; valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 102.148,76; co-finantarea eligibila a
Beneficiarului: 15.715,19; valoarea TVA aferenta cheltuielior eligibile : 188.120,44; valoarea neeligibila inclusiv TVA
aferenta acestora: 47.563,08.
Pentru informaţii suplimentare privind derularea acestui proiect puteţi lua legătura cu domnul Silviu GHEORGHE cu datele de contact ale
acestuia: telf: 0764.501.690; fax: 0340.814116; e-mail: office@cupadelteilastiuca.ro sau tulcea@antrec.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.”

www.inforegio.ro
„Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională”

