Titlu Proiect : “Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional
Centres in South East Europe, acronim ViTo ”
Sursa de finanţare :

Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de
Sud-Est
Axa prioritară 4 – Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale
pentru creşterea sustenabilă a regiunilor.

Stadiu proiect :

în implementare

Obiectivul general
Regenerarea urbană a Centrului Istoric Oradea, elaborarea studiilor
aferente acestui obiectiv
Obiective specifice
-

Crearea de instrumente „easy to use”, pentru
locuitorii Centrului Istoric ce îşi au
domiciliul în imobile monument istoric
(„Ghid de bune practici în reabilitarea
clădirilor din Centrul Istoric Oradea”,
dvd multimedia interactiv care să cuprindă o
latură de promovare a Centrului Istoric
Oradea, precum şi de educare şi îndrumare a
locuitorilor din această zonă în vederea
restaurării şi conservării sale)

-

Pliante de promovare a proiectului

-

Conferinţe şi expoziţie privind Centrul
istoric şi posibilităţile de regenerare şi
promovare

-

Implementarea unui proiect pilot pentru un
Centru de Informaţii turistice şi de Patrimoniu (iniţializarea, dotarea şi
funcţionalizarea sa), de unde cetăţenii să poată lua informaţii atât turistice, cât şi
susţinere în vederea demarării procedurilor pentru obţinerea documentaţiilor
pentru reabilitarea clădirilor monument istoric sau de arhitectură

-

Studiu de “Analiză şi prognoză a condiţiilor locale din municipiul Oradea în
domeniul patrimoniului, turismului şi culturii – Strategie de turism urban”

-

Crearea Comitetului Strategic pentru Coordonarea programelor şi proiectelor
turistice din Zona Centrului Istoric

-

Studiu de fezabilitate pentru iluminatul arhitectural în Zona Centrului Istoric

-

Strategie(Studiu de soluţii) şi Studiu de fezabilitate privind transformarea
Centrului Istoric într-un pietonal extins

-

Studiu privind marketingul stradal în Zona Centrului Istoric

-

Studiu de soluţii pentru introducerea în circuitul turistic a malurilor Crişului
Repede în perimetrul central al Municipiului Oradea

Buget total - 200.000 EURO
Asistenţă nerambursabilă – 196.000 EURO
Contact
Dumitru Sim
Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
Tel/fax: 0259.435.835
e-mail: dumitru.sim@oradea.ro
web: www.oradea.ro/cetateaoradea/

