
Cultura Sibiului in 2012. Baroc
Proiectul Sibiu Baroc-Update acceptat spre finantare
  
  Proiectul cu titlul " Sibiu Baroc Update " depus de Primaria Sibiu pentru finantare din fonduri europene
a fost acceptat in urma evaluarii tehnice si financiare si a intrat in etapa pre-contractuala. Urmeaza vizita
la fata locului a echipei de evaluare si semnarea contractului pentru obtinerea finantarii. 
  
  Proiectul a fost depus de municipalitate in cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa
Prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 -
Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii
Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice.
  
  " inca un proiect depus pentru obtinerea de fonduri structurale a fost aprobat, ceea ce demonstreaza ca
obtinerea de fonduri structurale este in continuare o prioritate pentru municipalitate. " a spus primarul
Klaus Iohannis in conferinta de presa de ieri.
  
  Valoarea totala a proiectului este de 1.018. 879 lei (inclusiv TVA), iar suma nerambursabila solicitata
din fonduri structurale este de 652.751,54 lei, in vreme ce contributia municipalitatii sibiene la realizarea
acestui proiect este de 169.561,46 lei. 
  
  Fondurile solicitate ca finantare nerambursabila vor fi folosite pentru acoperirea costurilor campaniei de
promovare, participarea la targurile de profil din tara si realizarea de materiale tiparite pentru promovarea
resurselor turistice ale orasului. in cadrul proiectului se vor promova urmatoarele resurse turistice: centrul
istoric al Sibiului, Turnul Sfatului, zidurile de fortificatii, traseul ecumenic (biserici reprezentative),
traseul verde (pista de biciclete - gradina zoologica), muzeele care alcatuiesc Complexul National Muzeal
ASTRA si cele din componenta Muzeul National Brukenthal, precum si agenda culturala. Totodata se
vor edita calendare lunare de promovare a evenimentelor culturale care vor avea loc pe parcursul anului.
  
  " Sibiul va avea astfel o noua posibilitate de a-si promova resursele turistice la nivel national, iar acest
proiect se inscrie in strategia noastra de dezvoltare a domeniului turismului in Sibiu. Daca Sibiul este
foarte cunoscut in strainatate, prin acest proiect ne indreptam atentia in primul rand asupra pietei interne,
incercand sa atragem un numar si mai mare de turisti. " a mai declarat primarul Klaus Iohannis.
  
  Proiectul va fi implementat incepand din luna septembrie 2011, durata proiectului fiind de 19 luni.
  
  Inclusiv agenda culturala a anului 2012 va fi creata in jurul acestei teme, barocul, iar primarul Iohannis
spune ca va fi si unul dintre criteriile de selectie in formarea agendei culturale pentru 2012.
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