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M06/6B – Promovarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor locale 

 
Tipul măsurii:  

☒SERVICII  

 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M06/6B  Promovarea tradițiilor, culturii și obiceiurilor locale are ca 

principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI, prin acoperirea activităților relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite 

domenii  ale economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative conexe în 

ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri privat prin organizarea de evenimente, 

care contribuie la dezvoltarea teritoriului și sprijinirea valorificării produselor, serviciilor 

culturale, adică prin organizarea de spectacole cu caracter tradițional, târguri. Aceste 

programe au ca scop și prevenirea marginalizării anumitelor grupuri de locuitori, de 

exemplu cei vârstnici, sau lipsiți de rude. Prin organizarea acestor evenimente/târguri 

cresc veniturile producătorilor, sunt folosite spațiile din comunitatea locală, care oferă 

posibilitatea creșterii veniturilor alternative ale satului. Astfel, această măsură intervine 

asupra acestei nevoi, într-o manieră prin care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri ca 

suport pentru infrastructura publică. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din 

Regulamentul1305 din 2013, art. 4, lit. (c) 

Obiectivul specific al măsurii este Diversificarea activităților economice prin 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și  Îmbunătățirea condițiilor de viață în 

spațiul rural. 

Măsura contribuie la Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale. 

Măsura Contribuie la domeniiile de intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale, prevăzute la art.5 Reg. (UE) nr.1305/2013 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare prin promovarea produselor locale, inclusiv produsele 

tradiționale, consolidarea identității locale, punerea în valoare a investițiilor locale în 

domeniul cultural și de patrimoniu prin organizarea de evenimente culturale și nu în 

ultimul rând prin organizarea de activități sportive ce vor contribui la menținerea sănătății 

populației cât și la atragerea de turiști.  

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin promovarea de acțiuni menite 

să diminueze cât mai mult posibil impactul negativ asupra mediului înconjurator, respectiv 

a tehnicilor și tehnologiilor folosite atăt pe parcursul implementării proiectului, cât mai 

ales dupa finalizare, care nu impacteaza negativ asupra mediului. 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dovedita de impactul pozitiv pe care proiectele 

ce urmeaza a fi finantate il vor avea asupra cresterii calitatii vietii populatiei, precum si a 

diversificării serviciilor socio-educative, printre altele, asupra cărora sunt focusate 

proiectele. 

  Trimiteri la alte acte legislative  

• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul. 

• Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

• Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare. 

• O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

• O.U.G 26/2000 cu privire la asociații și fundații.t  

• Alte prevederi legale cu impact asupra măsurii. 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 Beneficiari direcți 

 - ONG-uri cu domeniu de activitate relevant pentru acțiunile propuse a fi 

finanțate, înființate în baza O.G. 26/2000; 

- ENTITĂȚI PUBLICE: autorități publice locale (orașele sub 20.000 de locuitori și 

comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare. 

Beneficiari indirecți 

Grupurile vulnerabile 

Mediul de afaceri local 

Populația locală 

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, in conformitate 

cu Articolul 45 si 63 din Regulamentul U.E. 1305/2013 
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Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

- Organizarea de acțiuni educativ – recreative; 

 - Realizarea de laboratoare de studiu tematic (IT, limbi străine, etc); 

- Organizare târguri tematice; 

- Organizare zile oraș/comuna/evenimentele cultural artistice; 

- Organizare ateliere de lucru; 

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

cu scopul menținerii tradițiilor locale, cu o valoare importantă în oferta turistică a 

zonei și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și a depopulării; 

- Organizarea evenimentelor și programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării 

tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale, cu scopul de a 

crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă; 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității 

locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER; 

- Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului conștient și a stilului 

de viață sănătos; 

- Organizarea de activități sportive care contribuie la menținerea sănătății 

populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente; 

- Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătura cu specificul teritorial. 

Acțiuni neeligibile 

- achiziția de echipamente second-hand; 

- achiziția de teren/clădiri; 

- acțiuni care vizează infrastructura publică managerială în totalitate de instituțiile 

publice; 

- contribuția în natură; 

- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului 

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

Condiții de eligibilitate  

  Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării 

activităţilor  

- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, după caz 

- Solicitantul își desfășoară activitatea pe teritoriului GAL-ului de minim 3 luni 

- Solicitantul face dovada deținerii calificărilor necesare desfășurării activităților 

propuse a fi finantate 

Criterii de selecție  

1. Proiecte care contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale – 

20 pct; 

2. Proiecte care vizează promovarea valorilor culturale și naturale din teritoriul GAL 

Eremia Grigorescu 1863 Galați – 20 pct; 

3. Proiecte care contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei – 20 pct.; 
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4. Proiecte care contribuie la sensibilizarea tinerilor cu privire la probleme de 

sănătate, mediu, consolidarea identității locale – 10 pct.; 

5. Proiecte care includ activități legate de conștientizarea asupra stilului de viață 

sănătos și cuprind activități sportive care contribuie la menținerea sănătății 

populației și la atragerea turiștilor prin participarea la evenimente – 10 pct.; 

6. Proiecte care se adresează tinerilor sau persoanelor vârstnice – 10 pct.; 

7. Proiecte care vizează realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic 

sau atrag un număr însemnat de turiști – 10 pct. 

Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% din cheltuielile eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit; 

- 90% din cheltuielile eligibile pentru proiectele generatoare de venit; 

- 90% din cheltuielile eligibile pentru proiectele aferente organizărilor de 

evenimente. 

 Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între minim 5000 de euro și maxim 20.000 

euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit 

și pentru investițiile generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% pentru investiții 

generatoare de venit și nu va depăși 20.000 euro/proiect. 

Indicatori de monitorizare  

Nr. minim proiecte finanțate: 3 

Nr. afaceri locale nou înființate: minim 1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 600 

locuitori 

 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de baza ale măsurii, urmând ca 

în perioada de realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile 

necesare accesării, implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această 

măsură. 


