FIȘA PROIECT
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea
potențialului 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
Proiectul aferent cererii de finanțare cu nr. C/CV/2016/7/7.1/1/60/24.11.2016

Titlul: Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna
Solicitant – UAT Orașul Covasna;
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Covasna, Oraș Covasna;
Durata de implementare: 23 de luni de la data semnării contractului;
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini creșterea ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea
potențialului endogen al stațiunii balneoclimatice Covasna, conform strategiei de dezvoltare locale privind turismul.
Obiectivul specific al proiectului: creșterea numărului mediu de salariați în cadrul stațiunii balneoclimaterice
Covasna. În acest sens, în urma efectuării consultărilor publice cu o parte din operatorii/entitățile economice care
operează activități turistice în orașul Covasna, s-a identificat posibilitatea creșterii numărului mediu de salariați cu
251 persoane într-un orizont de 5 ani.
Prin investiția propusă se urmărește reabilitarea sistemului rutier pe străzile Gabor Aron, Aurel Vlaicu, Timar, Petofi
Sandor, Elisabeta, Iustinian Teculescu, Lakosok, Dsida Jeno, Spitalului, Andrei Șaguna și Varului. De asemenea se vor
reabilita/crea trotuare, spații verzi, instalații de apă, canalizarea pluvială și canalizarea menajeră unde este necesar.
Indicatori de realizare: creșterea numărului anual preconizat de vizite în stațiunea balneoclimaterică Covasna de
la 366.330 la 444.000.
Grup țintă: Proiectul analizat se adresează în mod direct turiștilor români și străini, locuitorilor orașului Covasna și
operatorilor economici din orașul Covasna care activează în turism și sectoare adiacente.
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)
din care:

Valoare totală a
proiectului (RON)

Total eligibil

19.041.336,53

19.041.336,53

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

16.185.136,05

2.475.373,75

380.826,73

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 18.660.509,80 lei (98,00 % din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.212.304,7 euro, (1 euro = 4,43 RON, la cursul de schimb prevăzut în
Ghidul Solicitantului).
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