Comunicat de presă
Lansare proiect “Călător pe meridiane culturale” /
“Traveller on Cultural Meridians” 1HARD/2.1/1
Județul Iași – Consiliul Județean Iași a semnat Contractul de grant pentru implementarea proiectului “Călător pe
meridiane culturale” / “Traveller on Cultural Meridians” 1HARD/2.1/1, în parteneriat cu Consiliul Raional
Fălești și Primăria Orașului Fălești, Republica Moldova.
Proiectul transfrontalier este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric,
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.
Obiectivul general al Instrumentului European de Vecinătate este evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună
vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE
care se învecinează.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare
a dezvoltării locale.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.
Bugetul total al proiectului este de 1.724.351,65 euro, din care finanțare nerambursabilă prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate (ENI) de 1.500.000 euro, bugetul alocat Județului Iași – Consiliul Județean
Iași fiind de 1.042.841,65 euro.
www.ro-md.net
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Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis săși conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a
lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate,
democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să
împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale”.

Proiectul vizează următoarele activități principale:
-

Restaurarea Ansamblului Muzeal “Ion Creangă” Iași - Județul Iași,
Restaurarea, reabilitarea drumului istoric de acces din pavaj de granit „Ștefan cel Mare” din orașul Fălești
Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” oraș Fălești.

Pentru Liderul de proiect, Județul Iași – Consiliul Județean Iași, obiectivul proiectului constă în aducerea în atenția
audienței naționale, dar și internaționale, a unui punct de interes cultural și turistic, prin restaurarea și integrarea
turistică a monumentului istoric Ansamblul Muzeal “Ion Creangă” Iași.
Prin reabilitarea, restaurarea și dotarea clădirilor și a spațiului în aer liber din curtea Ansamblului muzeal vor fi
create condiții pentru organizarea manifestărilor culturale: expoziții, vernisaje, proiecții video culturale, evenimente
artistice, lansări de carte, conferințe, simpozioane culturale, workshop-uri, ateliere de educație muzeală,
spectacole de teatru pentru copii, concerte etc.
Iași, România
Persoana de contact – Beneficiar Lider:
Ionela Laura Păstrăvanu, Manager proiect
Tel. 0232-235100 interior 359
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