COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă privind debutul
Proiectului cu titlul “Diversitate culturala dincolo de granite, la Sinaia”
Data publicării: 27 iulie 2015

Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, având sediul în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, nr.80,
oraș Sinaia, 106100, județul Prahova, în parteneriat cu U.A.T. Oraș Sinaia anunță debutul
Proiectului “Diversitate culturala dincolo de granite, la Sinaia”
Mesajul cheie al proiectului este: “Unitate în Diversitate Culturală!”
-

-

-

Durata de implementare a proiectului: 3 luni în perioada 01.07.2015-30.09.2015
Locul de implementare al proiectului: România, Prahova, Centrul Cultural “Carmen
Sylva” Sinaia
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 66.020,00 lei din care valoarea eligibilă
a proiectului este de 66.020,00 lei, unde 56.117,00 (85%) reprezintă Grant SEE, iar suma de
9.903,00 (15%) cofinanțare din bugetul național.
Operatorul de Program: Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului
Programul din care este finanțat proiectul: PA17/RO13 “Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” finanțat prin Granturi SEE 20092014
Obiectivul proiectului constă în promovarea și consolidarea diversității culturale și a
dialogului intercultural.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea accesului publicului larg la cultură și
implicarea directă în procesul de creație, stimularea dialogului intercultural în rândul artiștilor
participanți, promovarea culturii tradiționale ca element vital în cadrul relațiilor internaționale,
promovarea educației prin artă și cultură în rândul grupurilor țintă alese, întărirea mobilității
transfrontaliere a artiștilor plastici dincolo de țările lor de origine, creșterea conștientizării
diversității culturale inclusiv a culturii comunității rome, consolidarea și promovarea tradițiilor
culturale ale comunităților reprezentate în proiect.
Rezultatele proiectului vor consta în:
 Creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști și operele lor;
 Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg;
 1 eveniment cultural de promovare a proiectelor privind artele spectacolului, arta plastică și
arta vizuală;
 Creșterea vizibilității orașului Sinaia prin promovarea proiectului;
 Stimularea dialogului intercultural: 20 de artiști/mesteșugari participanți la evenimentul
cultural;



-

Promovarea educației prin artă: 500 de elevi ai școlilor sinăiene și 40 de copii
institutionalizați în Centrul de Plasament Sinaia vor învăța direct de la artiști tainele fiecărui
meșteșug;
 Creșterea accesului publicului larg la cultură 1 eveniment cultural interactiv organizat în aer
liber;
 Promovarea artelor meșteșugărești: 1 expoziție permanentă (alcătuită din obiectele
realizate în cele 7 zile de eveniment);
 Creșterea numărului de turiști în perioada de implementare a proiectului;
 Consolidarea și promovarea istoriei culturale a minorităților.
Numele și detaliile de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informații despre
proiect: Mădălina Roșu - Responsabil informare și publicitate, telefon 0727.739.032, email:
pr@culturasinaia.ro

