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Muzeul ASTRA beneficiar al fondurilor INTERREG IVB, finanţat de Uniunea
Europeană în cadrul Programului European de Cooperare Teritorială Sud Estul
Europei (SEE) şi co-finanţat prin Fondul de Dezvoltare Europeană Regională
(ERDF) prin Proiectul SEE/B/0006/4.3/X CultTour – Patrimoniul cultural (şi natural)
ca punct de interes major în dezvoltarea turismului sustenabil
Valoarea totală a proiectului: 2.139.786,59 euro
Buget C.N.M. ASTRA: 120.970,00 euro
Durata proiectului: 42 luni (ianuarie 2011 - iunie 2014)
Aria de intervenţie: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru arii de dezvoltare
sustenabile
Obiective generale: implementarea de strategii pentru conservarea şi valorificarea
patrimoniului cultural şi natural ca punct de referinţă pentru un turism sustenabil
Lider de proiect: Primăria Municipiului Avrig
Parteneri: PP 2 - Fundaţia Samuel von Brukenthal, România; PP 3 - IMC Universitatea
de Ştiinţe Aplicate Krems, Austria; PP 4 - Universitatea de Resurse Naturale şi Ştiinţe
Aplicate asupra Vieţii, Viena, Austria; PP 5 - Municipalitatea din Veliko Turnovo,
Bulgaria; PP 6 - Municipalitatea din Alexandroupolis, Grecia; PP 7 - Departamentul
Regional pentru Patrimoniul Cultural - Regiunea Apuglia, Italia; PP8 - C.N.M. ASTRA,
România ERDF 20% PP1 - Universitatea Tehnică din Berlin, Germania
• 27 februarie 2014, Avrig; Masă rotundă cu tema Identitate prin cultură – participare şi
prezentarea rezultatelor SF pentru Centrul de Activităţi şi Resurse Regionale
• 20 - 12 Martie 2014 Organizarea în parteneriat cu PP3 IMC Krems a workshop-ului
Sustainability Coaching pentru dezvoltarea laturii sustenabile a iniţiativelor turistice
locale, Sibiu, Centru ASTRA pentru Patrimoniu
• Pregătirea Conferinţei finale a proiectului, în parteneriat cu LP (Primăria Avrig) şi
PP2 (Fundaţia Samuel von Brukenthal) Avrig, 3 iunie 2014
• Organizarea celei de-a 7 întâlniri a Comitetului director al proiectului, Sibiu Centrul
ASTRA pentru Patrimoniu, 4 iunie 2014
• Organizarea unui tur de presă pentru comunicarea rezultatelor şi a impactului pe
care proiectul l-a produs în strategia de dezvoltare a Muzeului ASTRA; prezentarea
sitului pilot din cadrul muzeului precum şi a grădinilor reorganizate, marcarea
expoziţională a acestora
• Contribuţie la realizarea broşurii finale a proiectului
• Contribuţie la realizarea pliantului de prezentare a ”Comorile verzi ale României”
• Conceperea, aplicarea şi interpretarea a două seturi de chestionare privind
dezvoltarea sustenabilă a Muzeului ASTRA şi impactul Centrului de Activităţi şi
Resurse Regionale asupra comunităţilor rurale şi a publicului vizitator
• Pregătirea a două mese rotunde de interes regional (25 iunie 2014 Şeica Mică, 26
iunie 2014 Arpaşu de Jos, jud. Sibiu), interacţiunea cu comunităţile rurale din
Podişul Târnavelor şi din Ţara Oltului
• Pregătirea şi organizarea unei mese rotunde de interes naţional 27 Iunie 2014,
Muzeul ASTRA, cu tema Impactul turismului asupra dezvoltării sustenabile a
comunităţilor
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•
•
•

Organizarea unei conferinţe de presă pentru lansarea broşurii finale a proiectului, a
pliantului ”Comorile verzi ale României” şi diseminarea rezultatelor finale ale
proiectului
Pregătirea Raportului de progres 7
depunerea raportului final al proiectului

