
 
 

 

PROIECT: „CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER” 

Cod proiect nr. SV/GJ/2016/5/5.1/1/30/25.11.2016 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obţinut finanţare pentru proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală 
a casei memoriale Iosif Keber”, Cod proiect nr. SV/GJ/2016/5/5.1/1/30/25.11.2016. Acesta se implementează în conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare nr. 170 din 11.07.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate 
de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 
 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural.  
 
Bugetul total aprobat al proiectului, este în sumă de 1.816.100,68 lei, din care: valoare eligibilă 1.773.778,81 lei, cheltuieli neeligibile 42.321,87 lei. 
Valoarea finanţării nerambursabile este în sumă de 1.738.303,23 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni de la data semnării contractului de finanţare. 
 
Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - 
Casa Memorială Iosif Keber”. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

- conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber; 
- valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context turistic. 
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Pentru mai multe informații despre Programul Operațional Regional 2014-2020, accesați pagina web a programului www.inforegio.ro  
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro  
 

  

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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