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Atelierul Intercultural Victoria 
 

Municipiul Slatina prin Primăria Municipiului Slatina în parteneriat cu Fundația Evris din Islanda lansează proiectul 

”Atelierul Intercultural Victoria”. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului PA16/RO12 

”Consolidarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Cererea de proiecte mari, finanțat prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009 – 2014.  

Proiectul are stabilit drept obiectiv general protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare 

și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri 

monument istoric - Cinema Victoria- în vederea amenajării  Atelierul Intercultural ”Victoria”, un spațiu multifuncțional 

destinat organizării de evenimente sociale, culturale, orientate cu precădere pe promovarea interculturalității. 

Din acest obiectiv general se desprind următoarele obiective specifice: 

- Protejarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei 

clădiri monument istoric - Cinema Victoria- până la finalul perioadei de implementare a proiectului 

- Valorificarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina prin redarea unei clădiri de patrimoniu publicului larg, 

în vederea desfășurării de activități culturale și sociale, prin realizarea Atelierului Intercultural Victoria până la 

finalul perioadei de implementare a proiectului 

- Dezvoltarea comunității slătinene prin creșterea atractivității turistice a municipiului Slatina, cu precădere 

pentru turism cultural, datorită restaurării unei clădiri de patrimoniu și dotării ultramoderne a acesteia și a 

implementării unei strategii de dezvoltare centrate pe cooperare internațională și interculturalitate, cel puțin 

pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului 

- Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial al comunității rome, în vederea consolidării identității 

culturale a acesteia, prin: integrarea în festivitatea de deschidere a Atelierului Intercultural Victoria a unor 

manifestări artistice susținute de artiști romi (inclusiv urmași ai vestitului rapsod Lică Militaru) și stabilirea 

prin planul de dezvoltare strategică pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului a zilei de 8 

aprilie ca zi dedicată exclusiv manifestărilor culturale ale comunității rome, pentru serbarea zilei 

internaționale a romilor 

- Valorificarea patrimoniului imaterial al minorităților etnice și culturale prin setarea ca ținte strategice în planul 

de dezvoltare strategică pentru o perioada de minim 5 ani după finalizarea proiectului 



  
 

 

 
 

- Întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare cu privire la 

patrimoniul cultural. 

Proiectul are o durată de 17 luni și se implementează în perioada 27 noiembrie 2014 – 27 aprilie 2016. 

Proiectul “Atelierul Intercultural Victoria” are o valoare totală de 7.577.927,17 lei, din care 7.254.170,32 lei reprezintă 

valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia financiară din Granturi SEE la realizarea acestui proiect este de 

6.166.044,77 lei, 1.088.125,55 lei urmând a fi alocaţi din bugetul naţional. Valoarea neeligibilă suportată de Municipiul 

Slatina este 323.756,85 lei. 

Beneficiile proiectului: 

 Reabilitarea clădirii monument istoric ”Cinema Victoria” și repunerea acesteia în circuituul cutural public; 
 Susținerea dialogului intercultural prin orice formă de manifestare artistică, prin promovarea interacțiunii 

dintre diferite organizații culturale și implicarea acestora în activități artistice organizate în cadrul sau sub 
coordonarea Atelierului Intercultural Victoria; 

 Dezvoltarea comunicării intra- și intersocietale, consacrându-se ca spațiu de interacțiune și socializare pentru 
membrii comunității, indiferent de originea și moștenirea culturală a acestora 

 Atragerea în proiect, pe toată durata de implementare a acestuia, a unui partener din Islanda, cu expertiză pe 
cooperare internațională, care va realiza un transfer de know how pentru facilitarea încheierii de parteneriate 
între Atelierul Intercultural Victoria și alte centre culturale și interculturale din țările donatoare, în special 
Islanda; 

 Realizarea unui planul de dezvoltare strategică pe o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului care 
va stabili măsuri și acțiuni prin care pot fi atinse obiectivele strategice ale proiectului contribuind astfel în mod 
direct la realizarea obiectivelor programului. 

 
 


