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Denumirea masurii 2. CULTURA, TRADITII, MESTESUGURI SI OBICEIURI LOCALE 

Codul masurii M 2/6B(DI SDL3A) 

Tipul masurii Investitii 

Servicii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la întreținerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural și natural al microregiunii Sucevita-Putna; 

renumitele manastiri, arta mestesugareasca, traditiile si obiceiurile 

locale,  manifestarile care au loc cu ocazia diverselor sarbatori 

religioase atrag anual mii de turisti, fapt ce are un puternic impact 

socio-economic pentru microregiune.Masura contribuie la realizarea 

obiectivului local: Imbunatatirea conditiilor de viata in spatiul rural, 

prioritatea 3: Valorificarea  mostenirii culturale locale.Masura 

contribuie la obiectivul  transversal inovare. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata 

in spatiul rural  

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 
Prioritatea 3: Valorificarea  mostenirii culturale locale 

1.6 Articolul din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Articolul 20 -Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Ain. (1), lit. d),f) g) 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui construit 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 

1.10 Complementaritate cu 

alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M1 avand in vedere categoriile de 

beneficiari eligibili: autoritati publice locale,ONG-uri, 

unitati/institutii de cult, conditiile de eligibilitate:, obligativitatea 
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realizarii investitiei pe teritoriul GAL si criteriile de selectie:, 

dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila. 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu masurile M1, M8, M9 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui construit contribuie semnificativ nu 

numai la imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, dar in acelasi timp ar putea reprezenta un 

obiectiv turistic cu potential ridicat, fiind obligatorie introducerea cladirilor sau a bunurilor 

reabilitate si functionalizate in circuitul turistic si asigurarea accesului pentru vizitatori la 

patrimoniul local construit. Masura incurajeaza si promoveaza turismul autohton din teritoriul GAL.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislatia nationala cu incidenta in domeniul cultural si economic; 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 Reg. (UE) 807/2014  

- - 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi   - Unitățile Administrativ Teritoriale (comune și/sau orașe mici) 

din teritoriul microregiunii GAL Sucevița-Putna și asociațiile 

acestora (conform legislației naționale în vigoare); 

- institutii ale administratiei publice locale, institutii publice 

proprietare de cladiri vechi (case, cladiri  gospodaresti, case 

traditionale, case muzeu, etc.) 

 ,  

 ONG-uri,  

 Institutii de cult, ,  

  

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala 

Persoanele active din mediul rural 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia construirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 

100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile: 

Pentru proiecte de investitii: 

- 

- Restaurarea/consolidarea unor cladiri vechi de utilitate publica al caror aspect a fost stricat (ex. 

Muzee, cămine culturale, case memoriale) 

Restaurarea/consolidarea și/sau dotarea spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, 

traditii si alte tipuri de activitati traditionale; 

-Reabilitarea si refunctionalizarea de obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile 

patrimoniului construit traditional, autentic; 
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-Mutarea si reconstructia cladirilor vechi de utilitate publică pe un amplasament nou (case, sure 

etc.) 

-Renovarea fatadei unei cladiri de utilitate publica (ex. Camine culturale); 

-Schimbarea functiei cladirilor, ca de exemplu in casa muzeu(cladiri de patrimoniu);  

-Marirea gradului de confort al unei cladiri de utilitate publica( de ex.camine culturale, muzee, 

case memoriale) (alimentare cu apa, canalizare, anexe in cazul in care cladirea nu dispune de 

acestea); 

-Modernizarea centralei termice, daca aceasta presupune si trecerea la o varianta de tehnologie 

bazata pe energie regenerabila (de exemplu lemn-gaz, colectoare solare, etc); 

-  

- Infiintarea/ modernizarea si/sau dotarea unor centre pentru perpetuarea unor meserii de 

artizanat traditionale (centre de mestesuguri); 

-Realizarea unor  trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor de valoare 

si obictive de patrimoniu si personalitati reprezentative zonelor; 

-Proiectare, elaborarea documentatiei tehnico-economice conform , 907/2017-Servicii de 

consultanta pentru managementul proiectelor;  

-Elaborarea documentatiei pentru includerea pe lista de monumente;  

-Elaborare de studii si proiecte, istoriografii locale; 

-Intocmirea listei obiectivelor de interes local;  

-Actiuni de promovare si marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, participarea 

la targuri de profil, realizarea si montarea de panouri informative/directionale, etc.) 

-Organizarea evenimentelor bazate pe traditii populare, valori culturale si naturale, cu scopul 

mentinerii traditiilor locale, cu o valoare importanta in oferta turistica a zonei si a prevenirii 

marginalizarii persoanelor varstnice si a depopularii; 

- Organizarea evenimentelor si programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizarii tinerilor 

asupra sanatatii si mediu, consolidarea identitatii locale, cu scopul de a creste sensibilitatea 

generatiei noi asupra valorilor existente in zona; 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop mentinerea si dezvoltarea identitatii locale a zonei, 

consolidarea cooperarii economice durabile pe teritoriul LEADER 

- Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului consient si a stilului de viata sanatos; 

- Organizarea activitatilor legate de constientizare asupra stilului de viata sanatos si problemele de 

mediu; 

- Organizarea de activitati sportive care contribuie la mentinerea sanatatii populatiei, cat si la 

atragerea turistilor prin participare la evenimente; 

- Sustinerea evenimentelor sportive si culturale in legatura cu specificul teritorial; 

- Organizare de targuri cu produse autohtone; 

- Realizarea de studii de patrimoniu ale zonei. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 
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C 

- Achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

-contribuția în natură; 

- Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 

costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 

inainte de depunerea cererii de finantare; 

-cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 

- Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013: 

7. Conditii de eligibilitate 

- Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul; 

- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
-Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipulrile de sprijin prevăzute prin măsură; 
-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 
-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur 
proiect. 
 

Pentru proiecte de investitii: 

- Proiectele finantate se vor implementa obligatoriu in teritoriul Grupului de Actiune Locala 

Sucevita-Putna si vor fi dezvoltate in concordanta cu obiectivele operationale identificate la 

nivelul teritoriului;  

- Beneficiarul se angajează sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei la 

momentil contractării; 

- Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu; 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 

specifica locala;  

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la 

ultima plata; 

- Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic/ 

va asigura vizibilitatea cladirii renovate.-Să facă dovada proprietății/administrării în cazul 

domeniului public; 

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala și/sau județeană aprobată. 

-Persoanele beneficiare ale serviciilor propuse prin proiect trebuie sa faca parte din grupul tinta si 

sa aiba domiciliul intr-unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice. 

-Solicitantul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea proiectului. 

-Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu. 
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-Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii de patrimoniu cultural și natural, localitățile 

care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL. 

 Conditiile de eligibilitate specifice masurii, atat pentru proiecte de investitii cat si pentru 

proiectele de servicii, se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale de eligibilitate, in 

concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 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; prevederile din PNDR – cap. 8.1 

și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; aspectele 

privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor;respectarea schemei de ajutor de 

minimis (dacă este cazul). Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

-Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local si a traditiilor locale. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Proiectele , din cadrul acestei masuri nu sunt generatoare de venit. , daca este cazul. 

9.2 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- 70% din cheltuielile eligibile 

pentru proiectele de  ererente organizărilor de evenimente Valoarea proiectelor poate fi cuprinsa 

intre minim 5000 de euro si maxim  26.183,91 euro. 

 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte  inovative – 1 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  - 1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 5.000 locuitori 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 26.183,91 euroNumărul de locuri de muncă create –  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Energia cladirii( apa calda, energie electrica) sa fie generata cu ajutorul panourilor solare/ 

fotovoltaice amplasate pe acoperis; 

-Intreprinderile sociale infiintate sa valorifice resursele locale si sa contribuie la promovarea 

identitatii locale( mestesuguri etc); 

- In cadrul centrulor de mestesuguri pot functiona mai mult de doua ateliere mestesugaresti 
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- In cadrul evenimentelor satesti pot fi promovate produsele locale, inclusiv produsele traditionale; 

- Punerea in valoare a investitiilor in domeniul cultural si de patrimoniu se realizeaza in 

evenimentele cultural; 

- Cercetarea inovativa pe obiectivele de patrimoiu, pentru elaborarea studiului de patrimoiu al 

Microregiunii Sucevita-Putna. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa sol, 

biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


