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Denumirea măsurii – PROMOVAREA PATRIMONIULUI MATERIAL SI IMATERIAL 
 CODUL Măsurii - Măsura M 19.3/ 6B   

Tipul măsurii:  
X□ INVESTIȚII  
X□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR  
 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 
 
Teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tirnave” are o bogata zestre culturala, edilitara, 
etnografica, folclorica care pusa in valoare ar aduce beneficii insemnate. Masura va 
sprijini interventiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, obiectivelor 
turistice si pentru organizarea de manifestari care sa readuca in atentie manifestari 
traditionale. De asemenea prin aceasta interventie se urmareste: creşterea gradului de 
acces şi de participare la cultură, promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor 
culturale, promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor, protejarea 
şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material si imaterial. 
Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului de 
degradare, având drept cauza aceleasi lipsuri  financiare. Satele românesti reprezinta 
importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta  
mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si 
adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat 
pe valori traditionale. 
Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului 
rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor românesti cu efect pozitiv 
asupra turistilor si populatiei locale.  
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

 Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale; 

 Stimularea și consolidarea dezvoltării locale; 

 Promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale,  

 Promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Servicii de baza si 
reinnoirea satelor in zonele rurale 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare. 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 19.1, 
avand in vedere ca masura dorim sa puna in valoare si elemente de patrimoniu ale 
minoritatilor. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: alaturi de masurile 19.1, 19.2, 19.7 contribuie la 
prioeritatea P 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Traditiile locale reprezinta un element de patrimoniu care diversifica lumea satului si 
care reprezinta identitatea fiecarei comunitati. Pierderea traditiilor locale inseamna 
pierderea identitatii locale. 
Daca exemplificam, Purtata Fetelor de la Capalna de pe Valea Tarnavei sau Jocul de 
Haidau de pe Valea Muresului sunt doar doua elemente cu care ne mandrim si care trebuie 
sa dainuie. 
Masura va aduce la lumina traditii locale si elemente de patrimoniu care nu isi gasesc  
sustinere financiara. 
Pe de alta parte traditiile minoritatilor maghiare, sasesti  si rrome din teritoriul GAL vor 
putea avea un bun suport prin aceasta masura. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr.215/2001 
Hotararea Guvernului nr26/2000 
Lege nr.422 din 18 iulie 2001 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 
1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari directi: APL, ONG 
Beneficiari indirecti:  

 populația locală 

 minoritati 

 ONG-uri din teritoriu 
 
 

5. Tip de sprijin  
 
In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-
întreprinderilor existente 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Actiuni eligibile: 
 
-Achizitia de costume populare; 
-Achizitie de instrumente muzicale si dotari pentru ansamblurile folclorice ce pastreaza 
traditia locala 
-Actiuni de promovare si marketing pentru traditiile si mestesugurile populare  
-Realizare de materiale promotionale si pentru conservarea patrimoniului 
imaterial:scrise, audio, video; 

 
Cheltuieli neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 
excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 
1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 
transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și 
anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare. 
 

7. Condiții de eligibilitate  
 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 
de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 
aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 
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Consultarea prealabilă a beneficiarilor de proiecte încă de la începerea elaborării 
proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați de GAL cu scopul luării în 
considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. 

8. Criterii de selecție  
 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte ce includ elemente de patrimoniu ale minoritatilor,  

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o actiune similară; 
 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 30.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare  
 
Număr de comune sprijinite 
Numarul tinerilor implicati in proiect 
Numar de elemente de patrimoniu ale minoritatilor puse in valoare 
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