Măsura M3 / 6B CONSERVAREA PATRIMONIULUI ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR LOCALE
(C.S. 4.5) va oferi sprijin financiar pentru: crearea infrastructurii culturale, protejarea
prin întreținere/ reabilitare/ dotare/ modernizare a spațiilor și obiectivelor menite să
gazduiască acțiuni de stimulare, păstrare și transmitere de meșteșuguri și tradiții locale;
promovarea activităților tradiționale, cu specific local. Acțiunile sprijinite în cadrul
măsurii, încadrată în Prioritatea 6, DI 6B, vor avea un impact pozitiv pentru creșterea
sentimentului populației de apartenență la comunități cu tradiție culturală, păstrarea
valorilor socio-culturale și promovarea meșteșugurilor și, totodată, vor contribui la
dezvoltarea turismului local și la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Denumire
CONSERVAREA PATRIMONIULUI ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR
măsurii
LOCALE
Codul măsurii
M3/ 6B
Tipul măsurii
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii
1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în
cadrul SDL
În urma analizei SWOT a teritoriului GAL Dobrogea de Nord, s-a constatat:
 existența unei concentrări de naționalități și grupuri etnice, ce conferă
teritoriului interferențe culturale și o mare varietate de tradiții si obiceiuri
(ucrainieni, rromi, turci, italieni, ruși-lipoveni);
 patrimoniul cultural-istoric alcătuit din obiective variate ce au valoare turistică:
cetatea Dinogeția, “triunghiul mănăstirilor ortodoxe” tulcene - Celic-Dere, Saon
și Cocoș, Basilica paleo-creștină de la Niculițel, monumente istorice și de artă,
situri etnografice, arheologice, biserici, muzee.
Cu toate acestea, s-a constatat dispariția meșteșugurilor și îmbătrânirea
meșterilor populari, precum și interesul scăzut pentru practicarea meseriilor
tradiționale de către populația tânără. De asemenea, în teritoriul GAL Dobrogea
de Nord Tulcea sunt 11 cămine culturale, din care doar 9 sunt funcționale, doar 6
din ele fiind renovate.
Măsura M3/ 6B va oferi sprijin financiar pentru:
 crearea infrastructurii culturale, protejarea prin întreținere/ reabilitare/
dotare/ modernizare a spațiilor și obiectivelor menite să gazduiască acțiuni de
stimulare, păstrare și transmitere de meșteșuguri și tradiții locale;
 promovarea activităților tradiționale, cu specific local.
Investițiile vor avea un impact pozitiv pentru creșterea sentimentului populației
de apartenență la comunități cu tradiție, păstrarea valorilor culturale și
promovarea meșteșugurilor. Totodată, investițiile vor contribui la dezvoltarea
turismului local și la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013
art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.
1.3.Obiectivul specific local al măsurii
Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative,
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții
populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER
Dobrogea de Nord Tulcea.
1.4.Masura contribuie la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr.
1305/2013
Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării
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economice în zonele rurale
1.5.Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013
Art. 20, (d) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 - investiții în crearea, îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de
agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
1.6.Contribuția la domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Mediu și climă: Măsura contribuie la realizarea obiectivului transversal mediu și
climă prin dotarea infrastructurii culturale și cu sisteme care utilizează energie
regenerabilă.
Inovare: Cultura reprezintă un mijloc de progres către o societate mai unitară și
durabilă. Ca instrument al coeziunii sociale și teritoriale, cultura contribuie la
crearea unui echilibru între tradiție și inovare, făcând posibil dialogul
intercultural și comunicarea între generații, asigurând totodată integrarea
generațiilor tinere în societățile multiculturale. În calitate de catalizator al
dezvoltării economice, cultura și tradițiile contribuie la regenerarea rurală și la
ocuparea forței de muncă locale. Este evident faptul că sectorul cultural
stimulează inovarea în toate sectoarele economice prin dezvoltarea aptitudinilor
creative ale localnicilor și prin crearea de noi servicii și produse.
 Măsura M3/ 6B contribuie la atingerea Obiectivului Strategic 2 din Strategia
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii
locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din
punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și
beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II:
Îmbunătățirea economiei - Obiectivul sectorial 6 –Turism/ Obiectivul sectorial 8 –
Agricultură și dezvoltare rurală.
1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL

1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL
Se asigura sinergia M2/ 1C cu măsurile M1/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Dezvoltarea economică și socială a mediului rural presupune asigurarea unor
servicii de bază pentru populație, inclusiv a acelora care să satisfacă nevoile
cultural reale ale comunității. Măsura contribuie la consolidarea sentimentului
populației de apartenență și a comunități cu tradiție și la asigurarea elementelor
socio-culturale pentru comunitatea rurală: conservarea și promovarea tradițiilor
locale, dezvoltarea cultural-educativă a locuitorilor din teritoriul GAL Dobrogea
de Nord Tulcea.
Sprijinul acordat prin măsura M3/ 6B contribuie la punerea în valoare a moștenirii
culturale locale și la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului
de trai în zonele rurale și la o dezvoltare locală durabilă.
Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial va contribui la
îmbunătățirea calității vieții la nivel local și, în același timp, va reprezenta un vector de
dezvoltare turistică.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:
 Regulamentul (UE) 1303/2013 ;Regulamentul (UE) 1305/2013 ;Regulamentul (UE)
nr.807/2014 ;Regulamentul (UE) nr.1407/2013 ;
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Legislație Națională:
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
 Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă)
4.1. Beneficiarii direcți
Entități publice:
 Autorități publice locale și parteneriate;
Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
4.2. Beneficiari indirecți
 Populația zonei GAL DN;
 Vizitatori/turiști.
5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013)
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 R. (CE) nr. 1305/ 2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile
6.1. 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.

6.2. Pentru proiecte de servicii
 organizarea de activități tradiționale, cu specific local.
7. Condiții de eligibilitate
 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).

8. Criterii de selecție
 Principiul gradului de deservire a populației.
 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale
desfășurate.
 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile cu
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potențial de dezvoltare turistică.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
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%
- Pentru operațiunile negeneratoare de venit : până la 100%

10.

Indicatori de monitorizare

Indicator de monitorizare specific LEADER:
- Cheltuiala publică: 100.000 euro.
Indicator de monitorizare specific DMI 6B:
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim
1000 locuitori.
Indicator de monitorizare specific GAL:
1 cămin cultural creat/modernizat
1 eveniment cu specific local
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