
 
 

Denumirea măsurii - Sprijin pentru 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 – 19.2_7.6/6B 

Tipul măsurii:  X 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 

Măsura 19.2_7.6 asigură suportul nevoilor legate de dezvoltarea durabilă și promovarea 

teritoriului așa cum au fost acestea identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT în 

ceea ce privește necesitatea conservării și promovării elementelor de moștenire culturală 

și a tradițiilor reprezentative pentru identitatea locală. Existența unui număr 

semnificativ și divers de elemente de patrimoniu cultural local, material și imaterial 

distribuit relativ omogen la nivelul teritoriului poate constituii baza dezvoltării 

turismului local și conservării, promovării și dezvoltării identității locale iar sprijinul 

acordat prin Măsura 19.2_7.6 va contribui la diminuarea stării de degradare a așezărilor 

tradiționale cu valoare culturală și a monumentelor istorice. Sprijinul acordat în cadrul 

acestei Măsuri va contribui la creșterea atractivității teritoriului prin punerea în valoare a 

identității locale și implicit la creșterea nivelului de trai în teritoriul GAL.  

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr.1305/2013, art. 4. Măsura 

contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă“. 

Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice: 

- Stimularea cooperării locale pentru inițiative privind conservarea, refacerea și 

promovarea elementelor de patrimoniu local, material și imaterial sau natural și a 

elementelor definitorii pentru identitatea locală. 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 

nr.1305/2013: 

- Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1.305/2013: 

- Inovare – prin sprijinul acordat investițiilor aferente acestei Măsuri se încurajează 

adoptarea unor soluții, practici și metode inovative pentru reabilitarea, conservarea și 

punerea în valoare a elementelor definitorii pentru identitatea locală și de patrimoniu 

natural și cultural material și imaterial.  

- Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – prin 

susținerea investițiilor aferente acestei Măsurii se va încuraja punerea în valoare a 

monumentelor naturale de importanță locală.   

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementară cu Măsurile  

19.2_7.2, 19.2_7.4 și 19.2_16 în sensul că beneficiari direcți ai acestora pot fi beneficiari 



 
 

direcți ai Măsurii 19.2_7.6 în scopul continuării investițiilor locale pentru dezvoltarea 

durabilă a teritoriului. 

Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura propusă, contribuie împreună cu Măsurile 

19.2_6.2, 19.2_6.4, 19.2_7.2, 19.2_7.4 la realizarea Priorității de dezvoltare 6, fiind în 

acest sens în relație de sinergie cu acestea. 

2. Valoare adăugată a măsurii 

Măsura propusă va crea valoare adăugată la nivelul teritoriului pe de o parte pe baza 

caracterului inovativ al acesteia legat de posibilitatea inventarierii/conservării și 

promovării acelor elemente de moștenire culturală și a elementelor naturale pe care 

comunitățile locale de la nivelul teritoriului le consideră definitorii pentru identitatea 

locală, iar pe de altă parte pe baza pe baza impactului estimat în urma implementării 

Măsurii, legat de creșterea atractivității teritoriului și a nivelului de trai al populației 

locale.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

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

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

- R (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 R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 

- R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 

Legislație națională 

- LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice cu 

modificările și completările ulterioare 

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

completările ulterioare 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare 

- LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 

clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

- Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45  (4) 

și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

- UAT și asocieri dintre acestea definite conform legislației în vigoare, inclusiv cele care 

vor beneficia direct sau indirect de finanțare în cadrul Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 sau 

19.2_16; 



 
 

- ONG-uri, inclusiv cele care vor beneficia direct sau indirect de finanțare în cadrul 

Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 sau 19.2_16;  

- Unități de cult conform legislației în vigoare; 

- Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B sau elemente arhitecturale sau 

naturale definitorii pentru identitatea culturală și de patrimoniu local;  

- Parteneriate dintre acestea. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni/Operațiuni eligibile 

a. Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasă B. 

b. Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B și/sau a 

celor definitorii pentru identitatea culturală locală. 

c. Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale sau altor elemente de 

moștenire și interes cultural/patrimonial de scară mică, definitorii pentru identitatea 

locală sau pentru promovarea și conservarea tradițiilor locale (de ex: clădiri publice, 

construcții tradiționale, capele etc.). 

d. Conservarea și promovarea elementelor locale de patrimoniu imaterial (folclor, 

festivaluri, datini și tradiții locale etc.) inclusiv cele aparținând minorităților locale (de 

ex. rromă). 

e. Acțiuni de inventariere și identificare, inclusiv promovare, a elementelor 

culturale/naturale reprezentative pentru identitatea locală.   
Costuri eligibile 

Cheluieli eligibile specifice 

- Cheltuieli generate în procesul de realizare a acțiunilor/operațiunilor eligibile. 

Cheltuieli neeligibile specifice 

- Contribuția în natură. 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente. 

 -Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  

Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente acțiunilor finanțate în cadrul acestei Măsuri vor 

respecta următoarele prevederi: 

- art. 65 și art. 69 (3) din Reg (UE) nr.1303/2013 

- art. 45 din Reg. (UE) nr.1305/2013 

- art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014 

Pentru a fi eligibile costurile asociate acțiunilor eligibile se vor încadra în prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Atenție !!! 

- Acțiunile eligibile/neeligibile vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului și se încadrează în 

prevederile HG nr. 226/2015, Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, PNDR –  

cap. 8.1. și fișa tehnică a SM 19.2 (conform prevederilor Ghidului solicitantului, aprobat 

prin OMADR NR. 295/2016). 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili definiți la pct. 4 

din Fișă. 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată. 



 
 

- Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate și/sau utilizare a 

infrastructurii/terenului aferent investițiilor propuse. 

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

Măsură. 

- Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER. 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau 

națională/regională/județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. 

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul de dezvoltare 

socială și/sau economică al acesteia. 

8. Criterii de selecție 

1. Proiecte cu un înalt grad de deservire a populației locale. 

2. Proiecte depuse de forme asociative/parteneriate sau de beneficiari direcți / indirecți 

ai Măsurilor de finanțare 19.2_7.2, 19.2_7.4 sau 19.2_16 de la nivelul SDL.  

3. Proiecte cu valoare culturală locală, în sensul promovării investițiilor pentru 

promovarea elementelor reprezentative pentru identitatea culturală locală sau asupra 

siturilor naturale de importanță locală.  

4. Principiul integrării culturale locale în sensul prioritizării proiectelor care promovează 

în manieră integrată conservarea și promovarea unor elemente de patrimoniu local 

imaterial interculturale specifice populației majoritate și/sau ale minorității rrome 

locale.  

5. Proiecte cu efect multiplicator. 

6. Proiecte care integrează acțiuni din categoriile a, b, c, d și e. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va 

depăși maxim 200.000 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 80% din totalul 

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

euro/proiect. 

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

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 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.  

10. Indicatori de monitorizare 

Indicatori conform ariei de interveniție corespunzătoare Măsurii/6B - populație netă 

care beneficiază de servicii îmbunătățite – 3.000 locuitori. 

Indicator specific LEADER – creare locuri de muncă - număr de locuri de muncă create – 

1 loc de muncă. 


