FISA PROIECTULUI
TITLUL PROIECTULUI: Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european
SURSA de FINANTARE:
Programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 (contribuția financiară acordată de
Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul
Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene), vizează
consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural. Apelul de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului
cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul
patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.Cel puțin 30% din valoarea totală a
sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul prezentului apel de proiecte va fi
acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.
BUGETUL PROIECTULUI:
Bugetul proiectului: 13 073 207,14 lei
Bugetul apelului de proiecte este de 16.000.000 Euro.Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate
fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului.
CONTEXT LEGISLATIV:
Apelul de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat,
avizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar
nerambursabil.Schema de ajutor de stat privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice a fost
aprobată prin OMCIN 2527/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 05.06.2019.Ghidul
solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin OMCIN 2545/05.06.2019, modificate și completate
prin OMCIN 2697/2019, OMCIN 2918/16.09.2019, OMCIN 2962/20.09.2019, OMCIN 3094/29.10.2019 și
OMCIN 3120/11.11.2019
PARTENER ROMAN: Fundatia Mihai Eminescu Trust -MET(fondată la Londra în anul 1987)
PARTENER NORVEGIAN: Møre og Romsdal County Council, Norway
REZULTATE GENERATE DE PROIECT :
-un monument istoric patrimoniu UNESCO restaurat si revitalizat, valorificat cultural si economic ;Cercetări
arheologice, Taluzări și amenajări, Refacere infrastructură vizitare (trasee, signaletică, lapidariu și adăpost),
Amenajarea finală a sitului( plantare vegetație, desființarea organizărilor de șantier, finisarea suprafețelor de
teren); -realizarea unor investitii pentru conservarea si restaurarea obiectivului aflate in pericol iminent de
prabusire, alunecare sau intr-o stare de degradare foarte avansata-realizarea unor investitii de punere in
valoarea a sit-ului prin repararea si intretinerea traseelor existente
-un plan de valorificare a monumentului istoric ; realizarea unor spatii pavilionare expozitionale de tip
"Lapidarium"in scopul de a promova investitia propusa , efectuarea de lucrari de sistematizare si stabilizare
a terenului si de amenajare peisagistica ; atelier dacic mobil de fierărie/confecții metalice dacice ; « kit
fierarie dacică» ; organizare târguri meșteșugărești „MEȘTERIM – Educație culturală prin experimentare și
demonstrare” ; protectorii/ghizii patrimoniului cultural arheologic European – Sarmisegetusa ; realizarea si
montarea unui sistem de panotaj electronic « TOTEMURI INFO-EDU »

-11 locuri de munca in echipa de proiect (promotor si parteneri) -5 profesioniști cu competențe/ expertiză
dezvoltate la locul de muncă -100 locuri de munca din judet/regiune in implementarea proiectului
-sensibilizarea si implicarea comunitatii locale, mai ales a copiilor si tinerilor in activitati - in implementarea
proiectului in scopul de a institui o practica pe termen lung in acest sens ; cresterea numarului de turisti cu
peste 30% ; realnsarea unor mestesuguri traditionale (fieraria dacica) ; realizarea de programe de informare
si educatie culturala destinate tuturor categoriilor de public interesat, dar mai ales copiilor si tinerilor;
realizarea facila si pragmatica a acestor activitati INFO-EDU-CULT se va face utilizand instrumentul
denumit « KIT INFO-EDU- CULT» (va fi achizitionat de solicitant UAT/CJH) care va cuprinde « un cort
demontabil de tip balon gonflabil sau pe structura metalica in care sa poata fi gazduiti nu numar de minim 30
de persoane in vederea realizarii unor activitati diverse, o pardosea textila de minim 100 mp2, minim 30 de
scaune, minim 30 de fotolii Puf, ecran de proiectie, proiector, generator e curent portabil, 10 mese
demontabile, sistem de sonorizare ».
-consolidarea colaborării pe termen lung între UAT JUDETUL HUNEDOARA/CJH, entități publice si
private din judetul Hunedoara si din România și partenerul actual , dar si alti parteneri din Norvegia în
domeniul cultural sustinerea dezvoltarii cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului
cultural ; bune practici si transfer de savoir faire intre parteneri ultimele doua beneficii aduc plus valoare prin
importarea experientei si expertizei specifice de la partenerul roman si cel norvegian.

Pentru informatii si detalii suplimentare va puteti adresa in scris, utilizand adresa de email :
dezvoltarehd@gmail.com.

