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Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiției,
culturii și a monumentelor în regiunea transfrontalieră
Ungheni, Republica Moldova - Iași, România
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea, consolidarea, protecția și
securitatea monumentului cultural și istoric și promovarea acestuia pe baza unor strategii/concepte
transfrontaliere.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic
al stăreției din cadrul Mănăstirii Golia prin:
 restaurarea, protejarea şi conservarea stăreţiei;
 punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu
20,00 % pentru primul an de exploatare.
Parteneriat:
 Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, în calitate de lider al proiectului, va
include ca obiectiv cultural muzeul din comuna Sculeni.
 Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener în proiect, va include
ca obiectiv cultural stăreția din cadrul Mănăstirii Golia.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Comun (POC) România-Republica Moldova 2014 – 2020
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric,
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.

Valoarea proiectului
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Valoarea totală a proiectului este 1.691.482 euro, din care aproximativ 1.517.039 euro revin
Consiliul Județean Iași.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul
Intermediar și în urma evaluării a primit un punctaj de 151,5 puncte, locul 8 din 15 pe lista de
rezervă.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova: B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

