ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală

Denumirea
proiectului

Descrierea
proiectului

•Proiectul propune inițializarea de trasee
turistice și constituirea de trasee tematice.
Traseele turistice propuse prin proiect vor
acoperi întreaga suprafață a GAL RTF, al cărui
patimoniu cultural, istoric și natural vor fi astfel
puse în valoare prin promovarea unor produse
turistice competitive. Se vor inițializa 26 de
trasee și 27 de obiective turistice, care vor
putea fi vizitate atât fizic cât și în mediu virtual.
Prin punerea în valoare a obiectivelor cuprinse
în traseele turistice inițializate se vor dezvolta
produse turistice, iar interesul pentu zonă va fi
în mod cert mai crescut. Prin stategia de
vizitare propusă va putea fi valorificat în mod
global potențialul turistic al teritoriului GAL
RTF, atât cel montan, mai cunscut, cât și cel din
zona plană a bazinului Oltului, zonă mult prea
puțin exploatată din punct de vedere turistic.

Obiective

•Prin proiect se vor îndeplini următoarele
obiective specifice:-Valorificarea în scop
turistic al potențialului natural și antropic al
zonei-Cooperarea în vaderea realizării în
parteneriat cu autoritățile locale și
proprietarii de terenuri, a unor infrastructuri
comune de petrecere a timpului liber pentru
turiști- Realizarea unor trasee tematice axate
pe promovarea operelor de valoare și a
personalităților zonei- Obținerea unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate
a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
ASOCIAȚIA PROCULT MĂRGINENI

•INIȚIALIZAREA TRASEELOR TURISTICE PE
TERITORIUL GAL RTF, CONSTITUIREA DE
TRASEE TURISTICE, AUTO, PEDSTRE,
ECVESTRE ȘI CICLOTURISM, INFORMAREA
TURIȘTILOR
ȘI
PROMOVAREA
POTENȚIALULUI TURISTIC AL ZONEI

Localizarea proiectului: Str.
Principală, nr.6, sat Mărgineni,
Comuna Hârseni, cod poștal
507093, județ Brașov

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305art.20 alin 1 litera e)

Valoarea finanțării nerambursabile
56.243,68 euro

Valoarea contribuției private
0 euro
Rezultate
Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 12.12.2018 -12.10.2019
Date de contact
tel 0728141200
e-mail
procultmărgineni@gmail.com

Lecții
învățate/
recomandări

• 40 panouri informative mobile cu
detalierea zonei și a obiectivelor de
interes turistic, 1000 etichete QR Code
care stochează un număr mare de
informații, 1 eveniment de promovare, 1
autoutilitară Dacia Docker. Aceste
investiții deservesc un număr de 7
comune, respectiv 15.281 locuitori.
•Prin utilizarea de know-how și adoptarea
unor soluții inovative în rezolvarea unor
probleme existente se poate aduce plus
valoare zonei în care se realizează
implementarea proiectului.

