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FIŞĂ DE PREZENTARE – Parohia Evanghelică C.A. Rupea 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Prioritate de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea dezvoltarea patrimoniului natural cultural 

Proiectul nr: C/BV/2016/5/5.1/1/85/25.11.2016 

 

Titlul cererii de finanţare: Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la 

Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea 

 

Solicitant: Parohia Evanghelică C.A. Rupea 

Localizare proiect – România, Regiunea Centru, Județul Brașov, Oraș Rupea, Str. Republicii, nr. 147 

Durata de implementare:  60 luni, între 01.11.2015 – 30.10.2019 

 

Obiectivul General al proiectului:  

Creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  

Ansamblul Bisericii Fortificate Rupea și introducerea acestuia în circuitul turistic real și virtual. 

 

Obiective Specifice: 

- Reabilitarea obiectivului de patrimoniu; 
- Digitizarea obiectivului de patrimoniu; 
- Întocmirea și operaționalizarea unui plan de marketing acțiuni socio-culturale care, să consacre obiectivul de 

patrimoniu ca centru de atracție turistică și să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu cca. 400 anual, 
(o creștere de 30,08%); 

- Utilizarea atractivității obiectivului de patrimoniu, gazdă a evenimentelor prevăzute în planul de marketing 
pentru promovarea dezvoltării durabile a zonei și conceptelor de egalitate și acces egal, eliminarea și 
prevenirea discriminării de orice tip. 
 

Indicatori de realizare: 

- Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care 
beneficiază de sprijin – de la 1.330 la 1.730 de vizitatori. 

- Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.  
 

Grupul ţintă:   

Beneficiari direcți: 

- Parohia Evanghelică C.A. Rupea 
- Turiștii și vizitatorii Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea 
- Comunitatea culturală din Regiunea Centru (consumatori de cultură): elevi, studenți, instituții de învățământ 

și cultură; 
- Firmele de arhitectură și proiectare implicate în proiect; 
- Firmele de construcții implicate în proiect. 

 

FIȘĂ PROIECT  
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Beneficiari indirecți:  

- Firmele de turism din zonă 
- Unitățile de alimentație publică din zonă 
- Unitățile de cazare 
- Agenții economici ce prestează servicii și activități comerciale – în legătură directă cu obiectivul de 

patrimoniu 
- Centrele de informare 
- Firmele de transport turistic (și de bunuri) 
- Ministerul Culturii și Cultelor 
- Instituțiile de cult, proprietare ale unor imobile de patrimoniu – exemplu de bună practică 

 

Bugetul proiectului: 

 

Valoarea totală Valoarea totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR/FC/ 

FSE/ILMT 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea co-

finanţării eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

ne-eligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 = 2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

2.049.818,96 1.965.641,62 1.670.795,38 85 255.533,41 13 39.312,83 2 84.177,34 

 

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.926.328,79  lei  ( 98 % din 

valoarea eligibilă a proiectului) – respectiv 434.837,20 euro (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului) 
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