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M3/6B Conservarea patrimoniului cultural și
promovarea tradițiilor locale
Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL
Beneficiarii direcți (grupul țintă):
Entități publice:
 Autorități publice locale și parteneriate;
Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Beneficiarii indirecți:
 Populația zonei GAL DN;
 Vizitatori/turiști.

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate)
Pentru proiecte de investiții:
Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:
 crearea, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;


întreținerea/ reabilitarea/ dotarea/ modernizarea spațiilor/ obiectivelor destinate păstrării și transmiterii de
meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale.

Pentru proiecte de servicii:
 organizarea de activități tradiționale, cu specific local.

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL
 Investiția prevăzută prin proiect trebuie să fie realizată în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.


Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.



Pentru crearea, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, beneficiarii eligibili trebuie să demonstreze

nefuncționalitatea sau inexistența căminului.
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției în cazul proiectelor ce vizează infrastructura
culturală.


Dotarea clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie verde).

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare)
Valoarea maximă a unui proiect este de 100.000 euro.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până la 100%.
Intensitatea sprijinului este stabilită astfel :
 Pentru operațiunile generatoare de venit : până la 90%
 Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%
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