FIȘĂ PROIECT
FIŞĂ DE PREZENTARE – Parohia Reformată Aiud

Program 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/AB/2016/5/5.1/1/56/18.11.2016
Titlul cererii de finanţare: Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii Reformate Aiud;
Solicitant: Parohia Reformată Aiud;
Localizare proiect – România, Regiunea Centru, Județul Alba, Aiud, Str. Consiliul Europei, nr.1
Durata de implementare: 68 luni, între 01.10.2015 și 31.05.2021;

Obiectivul General al proiectului:
-

Creșterea atractivității turistice a Bisericii Reformate Aiud, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare
a restaurării și promovării turistice a monumentului.

Obiective Specifice:
-

Punerea în valoare a Bisericii Reformate Aiud prin reabilitarea ei, pentru integrarea în totalitate a
monumentului în circuitul turistic;
Creșterea accesibilității Bisericii Reformate Aiud în rândul tuturor categoriilor de turiști;
Promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei Reformate Aiud.

Indicatori de realizare:
-

Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care
beneficiază de sprijin – de la 1.533 la 1.625 de vizitatori.
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate – 1.
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Grupul ţintă:
Beneficiari direcți ai proiectului:
- Turiști care fac parte din categoria turismului cultural;
- Turiștii care fac parte din categoria turismului de evenimente;
- Turiștii vare fac parte din categoria turismului de afaceri
Turiștii din țară și străinătate care vin să viziteze municipiul Aiudb și cu această ocazie vizitează și Biserica
Reformată Aiud.
Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi firmele, respectiv comunitatea locală, între care și enoriașii care participă la
slujbe.
- Firmele cu activitate turistică din județul Alba;
- Firmele de prestări servicii și comerciale din municipiul Aiud, care vor avea posibilitatea să servească turiștii
cu produsele și serviciile pe care le oferă;
- Locuitorii Municipiului Aiud;
- Localnicii din comunele din zonă, care consideră Municipiul Aiud ca un centru microregional și care vizitează
de mai multe ori Municipiul Aiud.

Bugetul proiectului:
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16.243.847,00 16.205.100,00 13.774.335,00 85 2.106.663,00 13 324.102,00 2 38.747,00

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 15.880.998,00 lei ( 98 % din
valoarea eligibilă a proiectului) – 3.584.875,40 EURO (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului)
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