Descrierea proiectului
„Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Posta
Veche din Municipiul Calarasi”
Cod SMIS proiect: 116729
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural; Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Titlul proiectului: „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Posta
Veche din Municipiul Calarasi”.
Contract finanțare nr. 44/21.06.2017
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Str. Bucuresti, Nr. 193, Calarasi
Adresa: Str. Bucuresti, Nr. 193, Calarasi, telefon/fax: -, e-mail - .
Data de începere a implementarii proiectului: 21.06.2017
Data finalizării proiectului: 20.09.2020
Valoarea totală a proiectului: 11.563.563,48 lei
Valoarea eligibila solicitată: 11.552.163,47 lei, din care:
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.819.338,95 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.501.781,25 lei;
- Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 231.043,27 lei
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al POR 2014 – 2020, Axa prioritară 5
– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
natural și cultural; Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural si vizeaza punerea în valoare a monumentului istoric POSTA VECHE
situat in municipiul Calarasi, în vederea creşterii atractivităţii turistice în municipiu si in judetul Calarasi,
redand circuitului turistic patrimoniul cultural reabilitat reprezentat de monumentul istoric POSTA
VECHE, dovada a identitati culturale locale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Restaurarea, consolidarea, protecția și consevarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul
Călărași, în vederea introducerii acestuia în circuitul touristic local și regional, păstrând, protejând și
valorificând identitatea culturală locală;
2. creșterea potențialului turistic prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea
unor activități de informare a participanților, promovarea media și angrenarea factorilor decizionali de
la nivel local;
3. Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel puțin un eveniment cultural, în vederea
extinderii turismului cultural și de patrimoniu local;
4. Valorificarea efcientă a patrimoniului cultural local prin mărirea cu 1 a numărului clădirilor de
patromoniu reabilitate din mediul urban călărășean.
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Rezultate asteptate/Indicatori
Indicatori POR
Valori
aprobate/
revizuite

Valoare
raportată
anterior

Valoare în perioada
curentă (agregată)

buc

1

0

0

numar
vizitatori/an

2500

0

0

numar
angajati

4

0

0

buc

1

0

0

Indicator de realizare

Denumire

ID

UM

Indicator de rezultat
Obiective de patrimoniu cultural
restaurate
Creșterea numărului preconizat de
vizite la obiectivele de patrimoniu
cultural și natural și la atracțiile care
beneficiază de sprijin

1S23

CO9

Indicator de output
Creșterea numărului de angajați din
comunitatea locală
Obiectiv turistic nou inclus in
circuitul turistic

Indicatori de proiect
Indicator

Valori aprobate/
revizuite

Valoare
raportată
anterior

Valoare în perioada
curentă (agregată)

Denumire

UM

Numărul de obiective de patrimoniu
restaurate/protejate/conservate

buc

1

0

0

Numărul de vizitatori înainte, respectiv
după intervenţia asupra obiectivul de
patrimoniu care beneficiază de sprijin

numar
vizitatori/an

2500

0

0

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
 www.fonduri-ue.ro;
 site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro;
 pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro/.

UAT Municipiul Călărași
Calarasi, Str. Bucuresti, Nr. 140A, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574,
e-mail:office@primariacalarasi.ro

