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Popricani, 2 iunie 2021 
 

ANUNȚ LANSARE PROIECT DE COOPERARE „QR4ALL” 
 

Beneficiarii proiectului: Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” – GAL coordonator, în parteneriat cu 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, Asociația Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, Asociația 
Grupul de Acțiune Locala Regiunea Rediu – Prăjeni, Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ștefan  cel  Mare, Asociația 
Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-
Focuri”, Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret-Moldova, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Codrii Pașcanilor”. 
 
Obiectivul general al proiectului: Stimularea turismului prin identificarea și valorificarea obiectivelor locale din 
teritoriile GAL-urilor partenere, utilizând metode inovative și interactive  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1) Consolidarea capacității echipei de proiect și stimularea implicării comunității în identificarea și 

valorificarea resurselor turistice  

2) Realizarea unei aplicații software interactive cu elemente QR care va centraliza informații  privind 

obiectivele turistice identificate, harta interactiva, trasee turistice  

3) Realizarea unui ghid turistic inovativ in format digital cu elemente QR, adaptat persoanelor cu deficiențe 

de vedere și auz și publicarea pe site-ul proiectului 

4) Promovarea potențialului turistic al zonei prin organizarea de tururi demonstrative si  festivaluri locale 

Rezultate planificate  

✓ Două ateliere de instruire 

✓ Cinci lucrări foto/video premiate 

✓ O aplicație software interactivă 

✓ Un inventar comun al resurselor turistice (updatabil) 

✓ Trasee turistice in  harta interactiva GPS si ghid 

✓ Un film colaj de prezentare a teritoriului comun 

✓ Un ghid digital interactiv prin intermediul codurilor QR 

✓ Website comun de promovare a proiectului si de promovare turistica a teritoriului 

✓ Festivaluri de promovare a proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.563 euro 
Data începerii proiectului: 29.04.2021 
Data finalizării proiectului: 29.01.2023 
 


