FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Orașul Sovata
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: Cod SMIS 117613
Titlul: Amenajare spațiu de agrement multifuncțional
Solicitant – UAT Orașul Sovata
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Mures, Oraș Sovata;

în jurul cinema Doina

Durata de implementare: 60 luni respectiv între data 14.10.2016 și data 30.09.2021, aceasta
cuprinzând si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice a statiunii
balneo-climaterice Sovata.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Dezvoltarea de infrastructuri de recreere și a potențialului turistic din stațiunea balneo-climaterică Sovata
prin reutilizarea și remodelarea spațiului public din jurul cinematografului Doina cu o suprafață de 9517 mp
și valorificarea acestuia prin transformarea într-un spațiu de agrement multifuncțional în aer liber.
2. Cresterea numarului mediu de salariati din statiunea balneo-climaterica Sovata - în cadrul întâlnirii
avuta cu potentialii beneficiari ai proiectului si-au exprimat dorinta de a realiza 6 investitii în zona, care
vor genera în mod direct un numar de 34 de locuri de munca.
3. Cresterea numarului de turisti din statiunea balneo-climaterica Sovata cu 22% fata de anul de
referinta. Este estimat ca se va ajunge la un numar anual de 136763 turisti pâna în al cincilea an de la
implementarea proiectului.
Indicatori de realizare:
-Suprafata spatii deschise/ cladiri create/ reabilitate în statiuni turistice: 9517 mp
-Cresterea numarului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural si natural si atractiile care
beneficiaza de sprijin: 136.763 Vizite/an
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Indicatori suplimentari de realizare:
Suprafața infrastructurilor pentru recreere /agrement create, amenajate, reabilitate 2306,40 mp
Suprafața trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate 2844,80 mp
Suprafață spațiu verde amenajată 4365,80 mp
Grup țintă:
Entitatile care sunt vizate sau vor beneficia de rezultatele proiectului, in mod direct sau indirect sunt
urmatoarele:
Beneficiari directi
- Locuitorii orasului Sovata (10385)
- Turistii care vor vizita stațiunea Sovata (112101 în anul 2016)
Beneficiari indirecti
Initiatorii proiectului:
- UAT oras Sovata. Realizarea proiectului va conduce la cresterea veniturilor la bugetele locale ca
urmare a dezvoltarii economice a zonei de impact a proiectului
- Antreprenorii locali.
Bugetul proiectului:
Valoare
totală
a
proiectului
(RON)

Valoare eligibilă (RON)

6.392.240,29

6.386.669,70

din care:
Total eligibil

FEDR

Buget
național

Contribuție
beneficiar

5.428.669,25

830.267,06

127.733,39

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.258.936,31 lei (98,00%
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.412.852,44 euro, 1 euro = 4,43 RON (la cursul de
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).
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