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Călător pe meridiane culturale
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.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic
al muzeului "Ion Creangă", cu tot ansamblul său (casa Bojdeuca – clădire de patrimoniu, curtea
interioară și clădirea muzeu care cuprinde expozițiile foto-documentare) prin:
 restaurarea, protejarea şi conservarea muzeului;
 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:
 Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de lider al proiectului, va include
ca obiectiv cultural Muzeul "Ion Creangă", cu tot ansamblul său (casa Bojdeuca – clădire
de patrimoniu, curtea interioară și clădirea muzeu care cuprinde expozițiile fotodocumentare).
 Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova, în calitate de partener al proiectului, va
include ca obiectiv cultural obiectivul Muzeul de istorie și etnografie ”Lazăr Dubinovschi”.
 Primăria Oraș Fălești, în calitate de partener al proiectului, va include ca obiectiv cultural
monumentul de arhitectură - Strada centrală Ștefan cel Mare a orașului Fălești, drum de
acces din pavaj de granit, inclusiv punerea în valoare a zonei de protecție a acestuia.
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.
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Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este 1.721.163 euro, din care aproximativ 1.039.653 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 166 puncte, locul 2 din 6. În data de
18.02.2020 au fost depuse documentele proiectului (studiu de fezabilitate, avize, DTAC cu
documentele suport) la BRCT Iași în vederea finanțării proiectului.
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

