ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor
– Biserica Medievală de sec. XIII-XIV”- Municipiul Caransebeș
Municipiul Caransebeș a semnat în data de 07.05.2019 contractul de finanțare
pentru implementarea proiectului „Reinterpretare funcțională prin amenajarea și
conservarea ruinelor – Biserica Medievală de sec. XIII-XIV”- Municipiul Caransebeș”, cod
SMIS 119902.
Proiectul „Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor –
Biserica Medievală de sec. XIII-XIV”- Municipiul Caransebeș”, cod MySMIS 119902, este
finanțat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de
către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caransebeș având o valoare totală de
4.572.837,24 lei, din care 4.139.249,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă
(3.590.164,95 lei din FEDR și 549.084,05 lei din bugetul național) și 433.588,24 lei reprezintă
contribuția municipiului Caransebeș (cofinanțarea la cheltuielile eligibile și valoarea
neeligibilă a proiectului).
REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel
național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Vest, organism intermediar al
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest. Proiectul
este prevăzut a se derula în perioada 07.05.2019 – 30.04.2020
Proiectul propune valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Caransebeș prin
punerea în valoare a unui sit arheologic cu Ruinele Bisericii Medivale (romanică) de sec XIIIXIV, în vederea protejării și includerii într-un circuit turistic- cultural. Ruinele au o vechime
de app. 700 de ani și sunt unicat în S-E Europei.
Obiectivele proiectului constau în:
 Punerea în valoare prin reinterpretarea funcțională a sitului cu Ruinele Bisericii
Medievale de sec. XIII-XIV, care va contribui la dezvoltarea cultural-turistică-economică
atât locală cât și a regiunii SUERD;
 Eaborarea unei strategii de marketing coerentă, aplicată și adecvată pentru creșterea
constantă a numărului de vizitatori consolidând destinațiile turistice culturale din bazinul
SUERD pe baza obiectivelor de patrimoniu revalorificate;
 Păstrarea funcțiunii de obiectiv de patrimoniu cultural vizitabil prin acțiuni de promovare
periodice și constante;
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Rezultatele care se vor obține după implementarea proiectului vor consta în:
1 obiectiv de patrimoniu revalorificat prin protejare – Ruinele Bisericii Medievale
(romanică) de sec XIII-XIV;
Atingerea unui număr de 23.027 vizitatori după intervenția asupra obiectivului de
patrimoniu;
Protejarea și conservarea patrimoniului cultural, concomitent cu creșterea calității vieții
populației, conservarea identității culturale și dezvoltarea economică locală.
Un amplasament al obiectivului de patrimoniu în suprafață de 448 mp restaurat;
Refacerea aspectului original al ruinelor și zidurilor, prin îndepărtarea lucrărilor
neconforme anterioare;
1 sit arhitectural reamenajat – acoperire, balustrade perimetrale, pasarelă de vizitare cu
sens dublu;
1 copertină de 303 mp cu rol de protecție a ruinelor amplasată;
1 obiectiv de patrimoniu inclus în circuite naționale și internaționale de turism și cultură;
1 obiectiv de patrimoniu accesibilizat publicului vizitator, inclusiv persoanelor cu
dizabilități;
1 obiectiv de patrimoniu promovat prin activități ATL și BTL

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro
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