Proiectul
“DEZVOLTAREA
ECONOMICA
A
STATIUNII
BALNEOCLIMATERICE BAZNA”, cod MySMIS 115488, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabila 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 si
culturale specifice, este implementat de către UAT COMUNA BAZNA și are o valoare totală
de 14.231.420,65 lei, din care 14.132.977,26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, din care
12.013.030,67 lei din FEDR, 1.837.287,04 lei din Bugetul National si 282.659,55 lei
contributia beneficiarului. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la
nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate
de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea
Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2016 – 30.09.2020.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economica a stațiunii balneoclimatice
Bazna prin dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale și prin crearea și extinderea
infrastructurii de agrement, în vederea punerii în valoare a bogatului potențial turistic și a
creșterii numărului mediu de salariați din cadrul stațiunii balneoclimatice.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economica a stațiunii balneoclimatice
Bazna prin dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale și prin crearea și extinderea
infrastructurii de agrement, în vederea punerii în valoare a bogatului potențial turistic și a
creșterii numărului mediu de salariați din cadrul stațiunii balneoclimatice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Reabilitarea infrastructurii locale în vederea cresterii atractivitaþii pentru turistii
români si straini.
2. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, prin amenajarea de zone pietonale,
piste de biciclete, parc/scuar, locuri de joacă pentru copii, spații de fitness în aer liber,
parcări și spații verzi.
3. Realizarea de activitați de marketing și promovare a stațiunii balneoclimatice Bazna pe
toata durata de implementare a proiectului.
Rezultatele proiectului:
- Lungimea totala a strazilor modernizate: 2 465 m
- Suprafata totala a strazilor modernizate: 20 675 mp
- Lungime totala trotuare amenajate: 2 465 m
- Suprafata totala a trotuarelor amenajate: 3 232 mp
- Lungime totala piste de ciclisti : 1 685 m
- Suprafata totala piste de ciclisti: 3 217 mp
- Amenaj sens giratoriu: 480 mp.
- Amenaj parcare autocare: 460 mp.
- Spatiu joaca 1: 2 826 mp din care spatiu verde 620 mp.

- Spatiu joaca 2: 2 300mp din care spatiu verde 450 mp.
- Parc: suprafata 6556 mp din care spatiu verde amenajat 5.650 mp.
- Total spatiu verde: 6720mp.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi MFE 2014-2020 - precum şi site-ul web al Programului Operaţional
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2014-2020, http://www.inforegio.ro
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