
Denumirea măsurii: PROTEJAREA ȘI VAL ORIFICAREA PATRIMONIULUI DE 

INTERES LOCAL 

 

CODUL Măsurii -  Măsura M 7 / 6B 

Tipul măsurii:        INVESTIȚII               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  

Patrimoniul local avut în vedere se compune din: patrimoniu arhitectural, patrimoniu 

natural, patrimoniu cultural material și imaterial. 

Această măsură va contribui la rezolvarea  unor probleme identificate la nivelul 

teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT (pct.1) „prezentarea fizică 

geografică, caracteristici climatice și de mediu” și (pct.5) „patrimoniu arhitectural și 

cultural”  

În urma consultării partenerilor Asociației GAL Covurlui și ca rezultat al activităților de 

animare și consultare a populației teritoriului, s-a conturat necesitatea finanțării  unei 

măsuri care să ajute la punerea în valoare a moștenirii rurale: patrimoniul arhitectural, 

patrimoniul natural și patrimoniul cultural  material și imaterial existent încă în satele 

românești. Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor culturale 

destinate populației rurale. De asemeni așa cum a reieșit din analiza diagnostic și SWOT, 

există în teritoriul GAL  mai multe lăcașuri culturale nefuncționale sau clădiri de mare 

valoare arhitecturală, în care s-au desfășurat  în trecutul mai îndepărtat activități 

culturale și educaționale, dar în prezent sunt într-o avansată stare de degradare fizică.  

Sprijinul financiar va fi acordat în mod deosebit pentru menținerea tradițiilor culturale 

rurale ca manifestări vii ale spiritului poporului român, nu pentru a fi păstrate și etalate 

doar în spectacole de interes turistic sau muzeistico-cultural. Împreună cu  refacerea sau 

modernizarea clădirilor cu valoare arhitecturală cultural-istorică, asemenea acțiuni pot 

contribui la crearea și menținerea sentimentului de apartenență la o comunitate de înaltă 

valoare umană, prevenind depopularea satelor. Deasemeni în teritoriul GAL Covurlui există 

mai multe arii protejate „Natura 2000” prea puțin puse în valoare în prezent, dar care au 

o mare valoare de mediu pentru comunitățile rurale. Valorificarea elementelor de 

patrimoniu menționate mai sus va conduce și la sporirea potențialului turistic de cultură și 

agrement al zonelor respective, stimulându-se astfel și economia locală. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală vizat este: obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă  prevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației, 

- Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii culturale 

îmbunătățite.  

 Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală:  

P6 –Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 alin. 1, lit. (d) investiții în crearea, 

îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, (f) studii și 

investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 



natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv 

cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; (g) 

investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 

calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective. 

 Măsura contribuie la Domeniile de intervenție: 

6B) “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”  

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Mediu și climă - prin finanțarea acțiunilor privind refacerea ecosistemelor naturale, 

inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată “Natura 2000”, restaurarea sau crearea de 

zone sălbatice și acțiunilor de informare și educare cu privire la măsurile de protejare a 

mediului.  

Inovare - informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în 

zone protejate, acțiuni de publicitate, trasee ecoturistice. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: obiectivele măsurii sunt complementare 

cu măsura M1/1A „Ridicarea nivelului de cunostinte a beneficiarilor proiectelor de 

dezvoltare rurala” 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M4/6A, M5/6B, M6/6B, M8/6C. 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Operațiunile susținute în cadrul măsurii aduc valoare adăugată în teritoriu prin 

păstrarea, menținerea și modernizarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, 

cultural și natural, precum și acțiuni de sensibilizare privind mediul, care ar putea 

contribui la potențialul de creștere economică a teritoriului și să însoțească orice altă 

intervenție pentru îmbunătățirea calității publice și private a vieții în zonele rurale.  

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative:  

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

cultural; 

- În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Culturii și Cultelor nr. 2.314/8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, an 172 (XVI); Nr. 646 bis din 16 iulie 2004; 

- Lege nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice; 
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- Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România; 

- Ordin nr. 1470 din 12 iulie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

- R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.   

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare (ADI) 

- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri,  

- ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu,educație, cultură, sociale; 

- Instituții publice cu preocupări în domeniul culturii/educației/protecției mediului. 

- Furnizori de servicii de informare, instruire și pregătire profesională 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

- Membri ai formațiilor artistice aparținând aplicanților 

- Participanți la acțiunile culturale/ de educație/ informare/mediu . 

- Tip de sprijin: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

5. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:  

Acțiuni eligibile: 

    Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. 

Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor 

intervenții:   

- Investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului 

arhitectural, cultural, al peisajelor rurale și al siturilor de mare valoare 

naturală, precum și acțiuni de sensibilizare privind mediul, de ex: 

 Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată 

“Natura 2000”; 

 Restaurarea de zone sălbatice și refacere biotopuri naturale;  

 Acțiuni de informare, instruire și formare profesională cu privire la măsurile de 

protecția mediului; 

 Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone 

protejate, acțiuni de publicitate și trasee tematice;  

 Conservarea patrimoniului arhitectural/natural la scară mică, clasificat sau 

neclasificat din punct de vedere istoric/mediu (ex:clădiri istorice, locuințe 

tradiționale reprezentative); 

 Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzică, folclor, 

etnologie, etnografie, arheologie.  
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- Spijin pentru crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale 

pentru populația rurală, inclusiv de agrement, cultură, precum și infrastructura 

aferentă: 

 Investiții de renovare, modernizare și dotare aferentă așezămintelor culturale, 

inclusiv achiziția de cărți, materiale, achiziționarea de costume populare și 

instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componentă a proiectului (ex. activități ale grupurilor sau 

ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi susținute cheltuielile cu 

achiziționarea de aparatură video, echipamente de sonorizare, echipamente 

hardware, software, inclusiv costurile de instalare și montaj; 

 Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement; 

 Organizarea  activităților legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos și 

problemelor de mediu; 

 Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, 

cu scopul  menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta culturală 

a zonei;  

 Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificului teritorial. 

Acțiuni neeligibile:  

- Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. 1305/2013);  

- Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 

1305/2013);  

- Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. 

1305/2013); 

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

6. 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 (dacă este cazul); 

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

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

- Beneficiarii finali (indirecți) să fie din teritoriul GAL; 

- Monumentele de arhitectură vizate să aibă o vechime atestată de cel puțin 100 ani; 

- Existența unui aviz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru monumentele 

istorice clasele A și B; 

- Existența unui aviz favorabil din partea Direcției Județene de cultură pentru 

monumentele istorice de interes local neclasificate; 

- Ariile vizate de proiecte  să fie recunoscute în mod oficial ca arii protejate; 

7. Criterii de selecție:  

Se va acorda prioritate pentru: 

- Proiecte realizate în parteneriat; 

- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului;  

- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 

- Proiecte depuse de organizații ale minorităților naționale sau care au ca grup țintă 

membrii unor asemenea comunități; 



- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 

8. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul 

Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de 

lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța 

măsurii pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate 

prin măsură. 

Pentru stimularea unor grupuri țintă specifice, intensitatea sprijinului se diferențiază 

astfel: 

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de 

venit și nu va depăși 200.000 euro; 

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 

euro; 

- Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim 

al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 5.000; 

- Numărul de locuri de muncă create - 1; 

- Număr de așezăminte culturale sprijinite - 2; 

- Numărul persoanelor de etnie romă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 15; 

- Cheltuială publică totală –  294.574,00 Euro. 

 


