Comunicat de presă
Constanţa, octombrie 2012

Stadiul implementării proiectului: “PE URMELE ARGONAUTILOR:PROMOVAREA
TRASEULUI TURISTIC CONSTANŢA, ISTRIA, CHEILE DOBROGEI”
cod SMIS 19424
Unitatea administrativ-teritorială Istria, judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul “Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa,
Istria, Cheile Dobrogei”, în baza contractului de finanţare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru
Turism-Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţinal Regional 2007-2013. Valoarea totală a proiectului
este de 858.044,04 lei, din care valoare eligibilă din FEDR 588.175,35 lei. Valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naţional este de 89.956,23 lei, iar co-finanţarea eligibilă a
Beneficiarului de 13.839,42 lei.
Proiectul de informare turistică “Pe urmele argonauţilor - promovarea traseului turistic
Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei” propune turiştilor un traseu turistic care valorifică
resursele cultural-istorice şi naturale ale zonei Istria-Cheile Dobrogei. Pâna la această dată,
corespunzător activităţii numărul 8: “Distribuirea materialelor de promovare a traseului
Constanţa-Istria-Cheile Dobrogei” au fost finalizate si cele doua campanii de distribuţie la
nivel local desfaşurate în perioadele 14.05.2012- 14.07.2012, respectiv 14.08.201201.10.2012. Astfel, au fost distribuite la nivel local următoarele materiale de promovare a
traseului turistic “Pe urmele argonauţilor”:
1.800.000 pliante
2.550 broşuri
20 DVD inscripţionate cu modulul de film de 24 de minute
20 DVD inscripţionate cu filmul de animaţie 3D de 12 minute
Distribuirea materialelor la nivel local s-a realizat la 400 de hoteluri de pe litoral şi judeţul
Tulcea, Muzeul Cetăţii Histria, Centre de informare turistică pe litoralul românesc şi în judeţul
Tulcea, Agenţii de turism locale şi agenţii de transport care organizează circuite turistice
către Constanţa - Histria şi retur, Agenţii de transport care organizează curse Constanţa –
Bucureşti şi retur.
Pentru relaţii suplimentare: Dl. Ioan Herdean, Primar şi manager de proiect, tel/fax: 0241
522581 şi e-mail: primar.istria@yahoo.com.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

