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Mirajul Oltului – un proiect ambiţios finanţat de Uniunea Europeană
În luna noiembrie 2009, Consiliul Judeţean Vâlcea a depus spre finanţare proiectul
“Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimăneşti – Căciulata”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de
intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
Valoarea totală a proiectului este de 34.981.301,21 lei, reprezentând costuri
eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 22.151.077,0 lei,
din care 11.075.538,5 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de
Dezvoltare Regională şi 11.075.538,5 lei - contribuţia Consiliului Judeţean la
cheltuielile eligibile.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, durata de
implementare a proiectului fiind de 31 de luni. Prin proiect se va realiza parcul acvatic şi
centrul de relaxare Călimăneşti în zona centrală a Staţiunii Călimăneşti - Căciulata şi
parcul de agrement şi sport Jiblea la nivelul DN 7 varianta ocolitoare a oraşului
Călimăneşti, în zona stadionului.
Cu această ocazie, domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a
declarat: „Turismul reprezintă unul din sectoarele economice principale ale judeţului
Vâlcea, astfel că dezvoltarea infrastructurii de turism a devenit prioritatea principală a
Consiliului Judeţean Vâlcea. Prin realizarea parcului acvatic, a centrului de relaxare şi a
parcului de agrement şi sport, Consiliul Judeţean Vâlcea îşi propune să atragă din ce în ce
mai mulţi turişti în judeţ prin crearea a numeroase posibilităţi de agrement şi de petrecere
a vacanţelor într-un cadru plăcut, în oaze de linişte şi relaxare. De asemenea, dorim să ne
aducem contribuţia la ridicarea standardului turistic, astfel încât staţiunea
Călimăneşti-Căciulata să redevină una dintre perlele turismului românesc.”
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactaţi: doamna Carmen Alexandrescu Director Executiv - Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Manager de proiect sau domnul
Mihai Crăciun – consilier – Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Responsabil promovare în
cadrul proiectului, la telefon: 0250.732.901, fax: 0250.739.772.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului Romaniei.
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