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Reabilitarea Muzeului Judetean Buziu finanfati de Uniunea EuropeanE

Unitatea Administrativ - TeritorialE Judelul Buz6u, in calitate de beneficiar at finanlirii

pentru proiectul ,,Reabilitare fttuzeul Jude[ean Buziu", cod SMIS 3857, anunld organizarea in data

de 30 martie 2010, ora 11.00, la sediut Consitiutui Jude[ean Buziu, Sata,,D. Filipescu", a seminarutui

de [ansare oficiatd a acestui proiect.

Proiectul este finanlat prin Programul Opera{ional Regional 2OO7 - 2013, Axa prioritari 5 :

,,Dezvoltarea durabil[ gi promovarea turismului", Domeniul Major de lntervenlie 5.1 - ,,Restaurarea gi

vatorificarea durabiti a patrimoniutui cuttural, precum gi crearea/ modernizarea infrastructuritor

conexg".

Valoarea totali a proiectului este de 35.125.058,23 [ei, din care: valoarea etigibiti

nerambursabiti din FEDR 23.581.905,16 tei (85%), vatoarea etigibiti nerambursabitd din bugetul

nalionat 3.6A6.644,32 tei (13%), contribulia Consiliului Judelean Buzdu 7.936.508,75 tei, din care2%

din vatoarea chettuielitor etigibite ate proiectului 554.868,36 [ei, vatoarea chettuietitor neetigibite

1.830.1U,10 tei gi TVA 5.551 .476,29lei.

Obiectivul general al proiectutui vizeazd cre$terea importanlei turismutui 9i cutturii, ca factor

care stimuleazd dezvottarea economici a judelului Buziu in cadrut Regiunii de Dezvoltare Sud - Est,

cu respectarea principiitor dezvottirii durabite gi ale protecliei mediului.

Obiectivele specifice ate proiectutui constau in:

1. Reabititarea/restaurarea, intr-o perioadi de 3 ani, a ctidirii Muzeului Judelean Buziu;

2. infiinfarea, [a finatut imptementdrii proiectutui, a unui centru de informare turistici in

cadrul Muzeutui Judelean Buzdu;

3. Cregterea numirutui de vizitatori [a obiectivul de patrimoniu reabititat/restaurat, cu 8,7%

in primul an dupi imptementarea proiectutui;

4. Cregterea cu 5 %, intr-o perioadi de 3 ani dupi incheierea imptementirii proiectutui, a

numdrului de turigti care tranziteazi judelul Buziu.

Perioada de derulare a proiectutui este de 36 de [uni: 6 martie 2010 - 5 martie 2013.

Informafii suplimentare se pot obline [a sediul Consiliului Judelean Buzdu, doamna Simona

Piron - coordonator de'proiect, tetefon 0238/ 414.112, fax 02381716.U8.
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