Comunicat de presă
Data: octombrie 2021
Finalizare proiect
„Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al
Transilvaniei“ - SMIS 123481
Unitatea Administrativ Teritorială județul Cluj, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului
„Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei“ - SMIS 123481.
Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de
Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al proiectului a fost valorificarea patrimoniului cultural PALATULUL REDUTA - MONUMENT
ISTORIC în vederea îmbunătățirii climatului socio-cultural local.
Valoarea totală a proiectului: 6.181.508,07 Lei.
Valoarea totală eligibilă este de 6.180.288,82 Lei din care:
• 5.253.245,50 Lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),
• 803.437,43 Lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),
• 123.605,89 Lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2 %).
Valoarea totală neeligibilă este de 1.219,25 Lei și a fost suportată din bugetul Județului Cluj.
REZULTATE AȘTEPTATE:
- 1 Obiectiv de patrimoniu - Palatul Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei - reabilitat;
- 30.248 vizitatori, în anul 2021, anul finalizării reabilitării obiectivului de patrimoniu, cu 15% mai mult decât cei
26.302 vizitatori înregistrați în anul 2017, anterior reabilitarii.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 41 de luni, respectiv între data de 01.06.2018 și data de
31.10.2021.
lmpactul proiectului de reabilitare a clădirii Palatului Reduta, obiectiv turistic simbol al localității, se
concretizează în creșterea gradului de protejare și promovare a patrimoniului cultural, sporind atractivitatea
acestuia, calitatea serviciilor și a informațiilor oferite vizitatorilor fizici și virtuali.
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