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”FESTIVALUL VINULUI SĂTMĂREAN”

Consiliul Judeţean Satu Mare, în calitate beneficiar implementează, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de
intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie, proiectul “Drumul Vinului Sătmărean”, având ca Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
și ca Organism Intermediar pentru Turism fiind Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.
Proiectul “Drumul Vinului Sătmărean” are ca obiectiv general promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea
vizibilităţii naţionale a judeţului Satu Mare pe harta turistică a României prin prisma promovării produsului
turistic viticol sătmărean, constând în cele 3 trasee tematice: Halmeu Vii - Oraşu Nou Vii, Carei - Pir, Hodod
– Viile Satu Mare.
În cadrul acestui proiect, în data de 27 aprilie 2013, va avea loc Festivalul Vinului Sătmărean, în curtea
Castelului Karolyi din municipiul Carei, unde toţi pasionaţii de viticultură şi toţi iubitorii aromelor de vin se
vor bucura de o atmosferă creată special pentru această tradiţie de o deosebită importanţă turistică.
Pentru o desfășurare armonioasă a evenimentului și pentru o atmosferă rustică tradițională, vizitatorii vor fi
surprinși de standurile expoziționale reprezentând turul circuitelor turistice tematice, care vor fi prezentate
de diverși producători, urmând ca vizitatorii festivalului să se poată bucura de diversitatea sortimentelor de
vin, înmuiate în tradiție sătmăreană. Pe lângă standurile de prezentare a comunelor, va fi amenajat și un
infochioşc, unde vor fi disponibile turiștilor/participanților materialele de promovare a produsului turistic
viticol sătmărean, va fi amenajată o scenă pentru formaţiile de muzică şi dans popular și va fi organizat şi un
concurs de vin pentru producătorii participanţi, în care va fi premiat cel mai nobil produs și cel mai degustat
vin. Spre sfârşitul festivalului va avea loc si un bal mascat.
Existenţa acestui produs turistic în judeţ, „Drumul Vinului Sătmărean” promovat în mod corespunzător, va
contribui la creşterea atractivităţii judeţului pentru turiştii din toată țara.
Valoarea totală a proiectului este de 809.186,80 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
611.098,60 lei, iar contribuţia proprie este de 41.471,40 lei.
Durata implementării proiectului este de 24 luni, respectiv din 09.08.2011-08.08.2013.
Persoană de contact: Coordonator de proiect: Buda Bianca Melania, Direcţia Dezvoltare Regională, Consiliul
Judeţean Satu Mare, tel: 0261-711004, fax.0261-10395, e-mail: bianca_buda@cjsm.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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