Titlu proiect: RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MĂNĂSTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA, cod SMIS 117875
Denumirea beneficiarului: MĂNĂSTIREA PROBOTA
Scopul proiectului: îl reprezintă punerea în valoare a patrimoniului cultural din satul Probota și transformarea ansamblului monahal într-un
„leagăn pentru toți iubitorii de istorie, artă, cultură și spiritualitate”.
Dorința de a implementa proiectul are temeiuri mai mult decât justificate și solide, având în vedere tot ce s-a evidențiat mai sus, referitor la
Mănăstirea Probota, precum și faptul că aceasta mănăstire se remarcă prin unicitatea artistică și arhitecturală, fiind, în același timp,
reprezentativă pentru epoca istorică în care a fost construită.
Specialiștii consideră că Biserica „Sf. Nicolae" din cadrul Mănăstirii Probota, este o capodoperă a arhitecturii medievale, vizitatorii putând admira
astăzi bogăția de forme și elemente arhitecturale, rafinamentul artistic, măiestria și complexitatea ornamentațiilor cu care a fost împodobită..
Obiectivele specifice:
1. Consolidarea și restaurarea patrimoniului cultural al Mănăstirii Probota;
2. Creșterea vizibilității monumentului pe plan local, regional, național și internațional;
3. Creșterea nivelului de informare în ceea ce privește Mănăstirea Probota;
4. Creșterea nivelului de promovare și vizibilitate al Mănăstirii Probota;
5. Organizarea și susținerea unor evenimente pentru prezentarea rezultatelor obținute, dar si pentru promovarea monumentului,
consolidarea educației religioase si desfășurarea de activități cultural-educative în rândul tinerilor;
6. Creșterea nivelului de satisfacție al turiștilor care vizitează Mănăstirea Probota;
7. Creșterea numărului de vizitatori ai Mănăstirii Probota.
Rezultatele:
Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună
Unitate măsură: Obiective;

Valoare referință: 0;
Valoare țintă: 1
Obiective de patrimoniu cultural restaurate
Unitate măsură: Obiective;
Valoare referință: 0;
Valoare țintă: 1
Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin
Unitate măsură: Vizite/an;
Valoare ținta: 180
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate
Unitate măsură: nr;
Valoare ținta: 11
Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin (Valoarea indicatorului
la începutul implementării proiectului - 670);
Unitate măsură: nr;
Valoare țintă: 900.
Data de începere: 11.10.2017
Perioada de implementare: 11.10.2017 - 31.12.2020
Valoarea totală: 22.665.387,06 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 22.207.414,51 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, sau pagina de Facebook a
programului .
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională

