Matricea de prezentare a proiectelor, realizate cu suportul partenerilor internaţional şi donatorilor externi, anul 2017

Donator
/parteneri de
implementare
Guvernul României
Guvernul României

Departamentul de
Stat SUA
Fondul
Ambasadorilor
Departamentul de
Stat SUA
Fondul
Ambasadorilor
IREX Moldova

USAID și Guvernul
Suediei

Denumirea
Proiectului şi
perioada de
implementare
Restaurarea Sălii
cu Orgă
Reconstrucția
Teatrului
Republican B.P.
Hașdeu din Cahul
Restaurarea
bisericii Adormirea
Maicii Doomnului
din Căușeni
Salvgardarea
Hrisoavelor
Basarabene din
perioada țaristă
Programul Național
Novateca

Proiectul de
Competitivitate
din Moldova
(2015-2020)
Inițiativa de
dezvoltare a
turismului

Buget total (euro),
inclusiv, valorificat în
anul 2017

Indicatori şi rezultate atinse, inclusiv în anul 2017

1,0 mln euro, realizat
2017 0,8 mln euro, realizat
2017 -

Realizat 50 %

grant

1,7 mln dolari
Valorificat 2017 – 150
mii dolari

Realizat – etapa I

grant

55 350 dolari

Proiect inițiat

Tipul
Proiectului
Grant/
credit
grant
grant

Grant

Grant

Bugetul total al
proiectului este de 15
000 000 $
Inclusiv în anul 2017 au
fost valorificate/
debursate

Bugetul total al
Proiectului de
Competitiitate este de
21,8 milioane USD
Pentru inițiative de
dezvoltare a turismului
(descrise în câmpul
alăturat al tabelului) au
fost cheltuiți 26.500 USD

Realizat 75 %

În contextul implementării proiectului s-a realizat:
- 1041 de biblioteci publice din Republica Moldova beneficiaza de
asistența programului Novateca (calculatoare, tablete , acces la
rețeaua de internet, instruiri, cursuri de formare professională,
servicii noi în biblioteca).
Inclusiv în anul 2017 investiții suplimentare – 1 251 709 lei.
În contextul implementării proiectului s-a realizat (inclusiv în 2017):
- Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
intercomunal Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi
- Plantarea a 170 de copaci (de diferite specii) formând o
alee spre mănăstirea rupestră, in Butuceni, Orheiul Vechi.
Activitate în cadrul planului strategic de amenajare a
teritoriului la Orheiul Vechi.
- Desfășurarea festivalului DescOPERĂ – unicul festival de
muzică clasică în aer liber. Festivalul a fost organizat în
două ediții - 2016 și 2017, reușind să atragă 4000 de
vizitatori în primul an și respectiv 5000 în cel de-al doilea.

-

-

-

Promovarea concertelor aniversare de 80 de ani ale
maestrului Eugen Doga în cadrul campaniei turistice
#Fiioaspetelenostru. Concertele au avut loc la Căușeni,
Hâncești și Soroca la monumente istorice și arhitecturale.
Susținerea comunicării și promovării Zilei Naționala a
Portului Popular
Susținerea comunicării și promovării evenimentelor
regionale de promovare a turismului de pe agenda
evenimentelor Pomul Vieții, și anume: Festivalul Duminica
Mare la Domulgeni, Festivalul Covorului Basarabean,
Cucuteni International Art.
Lecții deschise în școli pentru promovarea turismului
printre elevi.
Concurs de video-uri social media printre elevi cu scopul
de a promova Moldova și atracțiile ei turistice.

