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Fişa de Prezentare Proiect:

RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII
PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION
Titlul Proiect: RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII
PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION, cod SMIS 116446
Programul de finantare: Program Operational Regional 2014-2020
Axa prioritara: 5, Prioritate de investitii: 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural
Contract de finanțare nr: 154/05.07.2017
Solicitant: UAT Municipiul Oradea
Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Iosif
Vulcan, nr. 11, cod postal 410041

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului vizează restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument istoric de
importanţă locală, în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil Secession și a identității
culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.
Obiective specifice:
a)
Conservarea și restaurarea Casei Darvas - La Roche, având o suprafață desfășurată de 1701 mp
și o suprafață construită la sol de 566 mp;
b)
Crearea funcțiunii muzeale a Casei Darvas - La Roche;
c)
Realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas - La Roche, aflat în circuitul
internațional Art Nouveau European Route;
d)
Realizarea unei campanii de promovare a obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas - La Roche,
pe perioada de implementare a proiectului în vederii creșterii numărului de vizitatori cu 66,67%;
e)
Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu prin
montarea unui lift care să permită accesul acestora;
f)
Atingerea unui număr anual de 5000 de turişti care vizitează Casa Darvas - La Roche, ca
urmare a restaurării, pentru valorificarea acesteia din punct de vedere al potenţialului turistic cultural
local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională;
g)
Înființarea unui centru cultural care să aibă ca rezultat dezvoltarea vieții sociale prin
încurajarea schimburilor culturale, turistice și de tineret.
Indicatori de realizare::
- Obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate - 1
- Cresterea numarului de vizitatori de la 3000 in anul 2016 la 5000 in anul 2020.

Grupul tinta:
Acesta este format din consumatorii serviciilor de turism (turiştii) în general şi consumatorii serviciilor
de turism cultural în special.
Principalii beneficiari ai acestui proiect de finanţare sunt turiştii, locuitorii Municipiului Oradea sau
proveniţi din alte zone ale ţării ori din zona spaţiului european dar şi entități care au ca obiect de
activitate privind protejarea patrimoniului arhitectural (persoane juridice cu scop patrimonial și
nepatrimonial), specialiști din domeniul: arhitectura, istoria artei, muzeologie, artiști plastici.
Al doilea mare beneficiar este comunitatea locală care va avea beneficii însemnate de pe urma
restaurării Casei Darvas LaRoche.
Pentru economia locală dar și pentru cea regională, care sunt beneficiare indirecte ale acestui proiect,
restaurarea Casei Darvas LaRoche va duce la o creștere semnificativă a numărului și calității serviciilor
turistice-culturale
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