Anunț
Parohia Ortodoxă Valea Crișului în calitate de lider de proiect împreună cu
partenerii Agenția de Management al Destinației Bihor, CAPDD Bihor, Liceul Teoretic
Bratca, Primăria Comunei Bratca, Asociația D`Apetresii anunță începerea activităților
din cadrul proiectului PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA CULTURAL TURISTICĂ A
MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA DE LEMN DIN VALEA CRIȘULUI, BIHOR. Proiectul
este cofinanţat de Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul
Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020) cu suma de 48 956 lei.
Biserica de lemn din Valea Crișului, comuna Bratca, județul Bihor are hramul
Sfințiilor Arhangheli Mihail și Gavriil este înscrisă în Lista monumentelor istorice
publicată în anul 2015 și are codul de identificare (cod BH-II-m-B-01225). Este situată
în arie naturală protejată de interes comunitar (Natura 2000), sit ROSCI 0062 Defileul
Crișului Repede – Pădurea Craiului.
Obiectivul general al proiectului: protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.
Obiective specifice: Restaurarea acoperișului bisericii de lemn, a gardului și ușii de la
pridvorul bisericii de lemn „Sfințiilor Arhangheli Mihail și Gavriil” din Valea Crișului,
comuna Bratca, județul Bihor în vederea integrării acesteia în circuitul turistic
cultural-istoric și religios din România. Promovarea și valorificarea potențialului
turistic si cultural al monumentului istoric - în vederea integrării acestuia în circuitul
turistic cultural-istoric și religios și stimulării dezvoltării durabile locale și regionale și
încurajarea accesului tinerilor la spaţii (convenţionale şi neconvenţionale) în care săşi poată exprima potenţialul creativ şi inovativ.
Până la finalul proiectului vor fi realizate următoarele activități: va fi elaborată
documentația tehnico economică pentru intervenții asupra monumentului istoric, va fi
realizat un panou informativ trilingv, un audioghid trilingv, va fi achiziționat un sistem
de iluminat ecologic, și un sistem de supraveghere video. De asemenea va fi realizat
un eveniment local care va cuprinde –ateliere de informare, de tâmplărie, de pictură,
atelier gastronomic, un moment artistic-pricesne și va fi realizat un film de prezentare
al evenimentului cu durata cuprinsă între 3 și 5 minute.
Agenția de Management al Destinației Bihor în calitate de partener principal
contribuie cu suma de 25 000 lei.
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