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M05/6B –Valorificare patrimoniu local  
 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

☒SERVICII  

 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M05/6B Valorificarea patrimoniului local (restaurare lacase de cult, 

organizare zile locale,activitati culturale)  are ca principal scop dezvoltarea identității 

culturale locale pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea 

investițiilor în patrimoniul local (lăcașe de cult, monumente istorice, zone naturale 

protejate, precum și în activități periodice de promovare și conștientizare a identității 

locale (sărbători locale, târguri tematice etc.) 

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

domenii ale economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat lipsuri crase in doemniul 

cultural de la nivelul teritoriului GAL-ului. Astfel, această măsură intervine în 

sprijinulnevoii de suport pentru aria culturală, respectiv conservarea și promovarea 

identității locale.Nevoia de apartenență și de unicitate este importantă în construirea 

unității identitare, astfel încât organizarea activităților de acest gen va crește cooperarea 

la nivel teritorial, și totodata vine cu un sprijin important în problema migrației. Un alt 

avantaj, de ordin economic, este acela al creșterii potențialului turistic al acestor teritorii 

prin restaurarea lăcașelor de cult și al monumentelor / zonelor de patrimoniu. Această 

măsură vine în sprijinul unei dezvoltări sustenabile a teritoriului GAL EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI, având în vedere că una dintre cele mai importante probleme înregistrate 

prin analiza diagnostic și SWOT este lipsa unor activități care să promoveze unitatea și 

diversitatea localităților din teritoriu. 

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 Cresterea capacitatii de interventie al 

administratiei publice locale cu scopul dezvoltarii infrastructurii locale. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale”, respectiv domeniul de interventie 6B. 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin oferirea posibilitatii de revigorare a 

patrimoniului local si dezvoltarea activitatitlor cultural artistice cu impact direct asupra 

cresterii nr de turisti si a stimei privind apartenenta la o  societate locala dezvoltata. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de 

protecție a mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor 

îndeplini anumite condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la 
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selecție) vor fi finanțate.Mai mult decat atat, prin interventiilr propuse in cadrul 

proiectelor ce vor fi finantare se urmareste diminuarea imoactului asupra mediului 

inconjurator prin folosirea de materiale calitative si de tehnologicii la standarde europene. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

 

Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri consta in oferirea posibilitatii de dezvoltare 

echilibrata a teritoriului GAL-ului prin sustinerea mediului cultural artistic, domeniu lipsit 

de investiti sau insuficient finantat 

 

Trimiteri la alte acte legislative  

• Reg. (UE) nr. 1303/2013de 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. 1305/2013privind 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 

• HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor  

• Legea 215/2001, a administraţiei publice locale  

• Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei  

• Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei masuri 

 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți  

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

• •ONG-uri  

• Societati comerciale care detin in patrimoniu sau isi desfasoara activitatea 

in cladiri ce fac parte din patrimoniu cultural 

Beneficiari indirecți 

• Populatia teritoriului GAL-ului 

• Turismul local 
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Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

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

si nu va depăși 60.000 euro 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

• restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul 

cultural imobil de interes local  

• construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 

așezămintelor monahale  

• conservarea obiectelor de cult/patrimoniu 

• restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale  

• modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

• Organizare targuri tematice 

• Organizare zile comuna/evenimentele cultural artistice 

• Organizare ateliere de lucru 

Actiuni neeligibile 

• Nu se accepta organizare de actiuni/evenimente cultural artistice in afara 

teritoriului GAL-ului 

• Constructia de cladiri 

 

Criterii de selecție  

Criterii de selectie(vor fi definitivate/detaliate in cadrul ghidului aferent masurii) 

•Proiecte care vizeaza imbunatatirea patrimoniului cultural care deservesc 

minimum  2 localitatii 30pct 

•Proiecte care vizeaza  cresterea atractivitatii turistice locale cu minim 10%  40pct 

•Proiecte care propun masuri de  conservare a obiectelor de cult/patrimoniu pct  

30 pct 

 

Indicatori de monitorizare  

1. Nr minim proiecte finantate: minim 4 

2. Nr monumente restaurate: minim 2 

3. Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita: minim 

600 

 

Precizam ca cele de mai sus reprezinta regulile de baza ale masurii,urmand ca 

in perioada de realizare a ghidului specific sa fie finalizate si detaliate informatiile 

necesare accesarii, implementarii si monitorizarii proiectelor eligibile prin aceasta 

masura. 


