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Proiectul transfrontalier „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice
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Primăria Lăpuşna

DESCRIERE PROIECT
Proiectul „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)” prevede a fi
implementat în perioada octombrie 2013-decembrie 2015. Valoarea totală proiectului este de 694,3 mii
euro. Aplicant şi beneficiar este Primăria Lăpuşna, parteneri internaţionali – Municipiul Vaslui şi Comuna
Cotnari (Romania), Comitetul executiv al or. Belgorod-Dnestrovski (Ucraina), parteneri naţionali – Consiliul
Raional Hânceşti, Primăria Palanca, ONG Agenţia “Pro Dezvoltare Rurală”, Asociaţia de Dezvoltare a
Turismului în Moldova.
Parteneriatul creat dezvoltă acţiunile de proiect în interesul grupurilor ţintă şi a beneficiarilor pe care îi
reprezintă, participă la amenajarea turistică a siturilor istorice, cu facilitati turistice, de inter-conectare prin
trasee tematice, precum şi promovarea valorilor lor cognitive - vor crea un mediu atractiv pentru
antreprenoriatul turistic, vor conserva patrimoniul, pentru diversificarea economiei locale. Acţiunia dată va
îmbunătăţi situaţia grupurilor ţintă prin valorificarea patrimoniului posedat de către comunitate, atragerea
de noi vizitatori şi facilitarea turismului în zonele bogate în atractii turistice. Capacităţile tehnice şi
manageriale ale grupurilor ţintă şi partenerii locali vor fi consolidate printr-un schimb de experienţă, cicluri
de instruire, vizite de studiu, şi promovarea bunelor practici. Fiecare partener de proiect va participa şi
îmbunătăţi managementul destinaţiilor turistice interconectate pe traseul "Drumul a oraşelor medievale".
Obiectivul general: Consolidarea cooperării transfrontaliere între comunităţile regionale în domeniul
turismului cultural şi istoric, valorificarea potenţialului comunităţilor regionale, îmbunătăţirea
infrastructurii turistice şi creşterea numărului de vizitatori, promovarea imaginii, valoarea istorică şi
culturală a localităţilor şi includerea acestora în circuitul turistic regional.
Obiectivele specifice
1. Dezvoltarea turismului transfrontalier integrat în reţele de informare;
2. Restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric în scopuri turistice;
3. Noi capacităţi turistice dezvoltate în regiune;
4. Destinaţia turistică Curtea Domnească amenajată şi promovată în mod eficient pe piaţa turistică
internaţională.
Principalele activități sunt grupate astfel:
1. Managementul de proiect, coordonare şi comunicare
2. Instruire şi schimb de experienţă, inclusiv: (i) instruiri şi schimb de experienţă, (ii) training (10 module)
pentru potenţialii furnizori de servicii turistice, (iii) instruirea ghizilor de muzeu, (iv) Simpozionul regional
"A. Lăpuşneanu - Voievod al Moldovei medievale", (v) Conferinţa știinţifică internaţională "Patrimoniul din
Lăpuşna", (vi) elaborarea studiilor istorice reprezentative
3. Reabilitarea localităţilor medievale, inclusiv: (i) amenajarea Casei de oaspeţi, pivniței și construcţia
porții la vama veche din Lăpuşna, (ii) amenajarea Parcului memorial şi Muzeului A. Lăpuşneanu, (iii)
amenajări turistice în alte oraşe medievale în cadrul unui plan comun, (iv) crearea panoramei a Curţii
Voievodale Lăpuşna, (v) realizarea unui sistem de marcare turistic.
4. Promovarea traseului istoric "Drumul oraşelor medievale", inclusiv: (i) organizarea de info-tururi
pentru a promova oraşul istoric Lăpuşna, (ii) crearea rutei transfrontaliere "Drumul oraşelor medievale",
(iii) campanii active de promovare.
Promovarea valorii istorice a Lăpușnei și a orașelor din fostul ”Drum comercial moldovenesc” va conduce la
aprofundarea cunoștințelor despre patrimoniul moștenit și la creşterea numărului de vizitatori pe traseele
istorice comune. Implementarea proiectului va conduce la aprofundarea şi schimbarea calitativa a
cooperării autorităţilor locale, antreprenorilor pe traseul turistic Lăpuşna-Hînceşti-Vaslui-Cotnari- Belgorod
Dnestrovski şi creşterea numărului de vizitatori în destinaţiile istorice.
Pentru contact:
Viorel Miron, managerul proiectului, Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tel. (+373) 79583345, e-mail: viorelmiron7@yahoo.com, www.adtm.md

