ANEXA C – Matricea cadru logic pentru proiectul “Turism transfrontalier în Maramureş şi Transcarpatia”
Logica intervenţiei

Obiectiv
general

Consolidarea infrastructurii turistice, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor turistice,
în polii de dezvoltare regională Săpânţa, Botiza (RO) şi Solotvino (UA), din cadrul
regiunii transfrontaliere Maramureş – Transcarpatia.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Indicatorii de performanţă verificabili în mod
obiectiv
Numărul vizitatorilor multumiţi de calitatea serviciilor
turistice din localităţile: Săpânţa, Botiza şi Solotvino
Valoarea investiţiilor din turismul rural din regiunea de
proiect

Surse şi mijloace de verificare

Ipoteze / prezumţii

Primăria Săpânţa – biroul de urbanism
Primăria Botiza – biroul de urbanism
Primăria Solotvino – biroul de urbanism
Centrele de Informare Turistică Transfrontalieră din Săpânţa,
Botiza, Solotvino – centralizatoarele chestionarelor aplicate,
materialele publicate prin proiect
Centrul Judeţean de Statistică Maramureş – date statistice
Liste cu numărul de turişti informaţi
Caietul de prezenţă pentru cursuri
Documentele de acordare a certificatelor de absolvire cursuri
Documentele de predare – primire a suporturilor de curs
Fişe de participare pentru şezători
Ghid turistic, hărţi, pliante, marcajele turistice
Adresa paginii web
Fotografii privind derularea activităţilor
Arhiva proiectului

Menţinerea deschisă a
punctului internaţional
de trecere a frontierei
româno – ucrainene
peste râul Tisa (podul
Sighet – Solotvino)

Amenajarea a trei centre de informare turistică, prospectarea regiunii de proiect şi
marcarea unui număr de opt trasee turistice în localităţile Săpânţa, Botiza (RO),
Solotvino (UA).
Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în turismul rural din localităţile Săpânţa,
Botiza şi Solotvino.
Recuperarea patrimoniului cultural şi consolidarea identităţii etnografice în
localităţile: Săpânţa, Botiza, Solotvino.
Promovarea pe piaţa turistică a localităţilor: Săpânţa, Botiza, Solotvino şi a regiunii
transfrontaliere Maramureş-Transcarpatia

3 centre de informare turistică
8 trasee marcate şi cartate
3 locuri de muncă nou create
50 administratori de pensiuni cursaţi
50 participanţi la şezători (meşteri artizani, administratori
pensiuni, membrii in ONG-uri)
Materiale grafice şi cartografice de promovare turistică
Pagină web

3 Centre de Informare Turistică Transfrontalieră în Săpânţa , Botiza, Sighetu Marmaţiei,
Solotvino
Bază de date turistică
8 trasee turistice marcate, cartate şi descrise în ghidul turistic şi pe pagina web
50 administratori de pensiuni şi potenţiali investitori în turismul rural din Săpânţa, Botiza
şi Solotvino cursaţi
Coeziune socială a administratorilor de pensiuni şi a meşterilor artizani
Ghidul turistic Săpânţa - Botiza – Solotvino: 1000 buc., harta turistică Săpânţa: 1000 buc.,
harta turistică Botiza: 1000 buc , harta turistică Sighetu Marmaţiei - Solotvino: 1000 buc,
harta turistică transfrontalieră Maramureş - Transcarpatia: 1000 buc, pliante turistice în
limba română, ucraineană şi engleză pentru localităţile din proiect: 3000 buc. + 3000 buc.
Pagină web turistică
Panouri turistice luminoase cu hărţi şi imagini pe ambele feţe, pentru Săpânţa, Botiza şi
Solotvino: 3 buc.
Materiale informative distribuite, afiş pentru promovarea proiectului: 100 buc.
Studiu ştiinţific privind dezvoltarea turismului rural în regiunea istorică Maramureş
Studiu de fezabilitate ape minerale
Simpozion ştiinţific
Proiect implementat cu impact transfrontalier maxim
Înfiinţarea Centrelor de Informare Turistică Transfrontalieră din Săpânţa, Botiza,
Solotvino, achiziţii echipamente, angajare personal
Prospectare turistică în polii de dezvoltare turistică Săpânţa, Botiza, Solotvino şi in
regiunea transfrontalieră Maramureş-Transcarpatia
Curs de turism rural pentru proprietarii de pensiuni
6 şezători cu proprietarii de pensiuni, meşterii artizani
Amenajarea a 8 trasee turistice la Săpânţa, Botiza, Solotvino
Realizarea materialelor publicitare tipărite (ghid turistic, hărţi, pliante)
Realizare site turistic pentru regiunea de proiect
Realizare panouri turistice luminoase
Realizare studiu ştiinţific privind dezvoltarea turismului rural în regiunea istorică
Maramureş
Elaborare studiu de fezabilitate privind valorificarea apelor minerale din Săpânţa şi Botiza
Realizarea unui simpozion ştiinţific pe tema dezvoltării turismului în regiunea
transfrontalieră Maramureş-Transcarpatia
Diseminare publicaţii, rezultate proiect, şi seminar final
Managementul proiectului

Birourile de Informare Turistică Transfrontalieră din
Săpânţa, Botiza, Solotvino
Baza de date turistică
8 trasee turistice montane marcate şi cartate la Săpânţa
50 administratori pensiuni cursaţi
50 participanţi şezători (meşteri artizani, administratori
pensiuni, membrii in ONG-uri) din Botiza, Săpânţa,
Solotvino
1000 buc. ghid turistic, 5000 buc. hărţi turistice, 4000 buc.
pliante, 100 buc. afişe, 500 buc. studiu ştiinţific, film
prezentare localităţi
Studiu de fezabilitate
1 pagină web
3 buc. panou turistic luminos
1 simpozion ştiinţific
Numărul rapoartelor şi al documentelor de monitorizare

Documentele de funcţionare ale Centrelor de Informare
Turistică
Fotografii - document făcute în cadrul activităţilor
Fişe de prospectare, fotografii, fişierele electronice
Caietul de prezenţă pentru cursuri
Suportul de curs
Fişe de participare la şezători şi fotografii
Ghid turistic, hărţi, pliante, marcajele turistice, afişul, studiul,
panoul turistic luminos
Documentaţia studiului de fezabilitate
Adresa paginii web
Liste de prezenţă la simpozion
Procesele verbale, fişa postului pentru resursele umane,
cererile pentru plata salariilor, rapoartele de activitate, fişele
de pontaj

Participarea
proprietarilor de
pensiuni şi a meşterilor
artizani la activităţile
proiectului

Resursele umane: echipa de proiect, angajatii, responsabil,
contabil
Resursele financiare: contribuţia ENPI, contribuţia
MDPDL, contribuţia locală, alte resurse potenţiale
Resursele informaţionale: date privind potenţialul turistic
natural şi antropic, modulele de curs, date socio-economice
Resurse materiale: echipamente şi software, mobilier,
consumabile, spaţiul alocat de către primăriile Săpânţa,
Botiza, Solotvino funcţionării centrelor de informare
turistică transfrontalieră
Resursele de timp alocate derulării activităţiilor proiectului

Anexa B pagina 1: bugetul acţiunii
Anexa B pagina 2: contribuţia în numerar
Fişele de pontaj şi rapoartele de activitate
Rapoartele tehnice şi financiare finale şi intermediare
Fişe de prospectare, baza de date
Documente de oferte şi de achiziţie echipamente şi software
Graficul Gantt

Aprobarea resurselor
financiare (acordarea
grantului) de către
finanţator eşalonat şi la
timp, pentru a nu
produce întârzieri în
realizarea activităţilor şi
îndeplinirea
obiectivelor propuse

Disponibilitatea de
cooperare a
proprietarilor de
pensiuni şi base
turistice

