VALORIFICAREA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU CULTURAL ȘI NATURAL
Măsura 413 care se regăsește în scopul măsurii 322

CE SE URMĂREȘTE PRIN ACEASTĂ MĂSURĂ:
Scopul măsurii

Această măsură urmărește menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi
natural al teritoriului, în scopul creşterii atractivităţii şi potenţialului economic
local.

Obiective specifice

Creşterea numărului de obiective de patrimoniu puse în valoare şi introduse în
circuitul turistic;
Revigorarea meşteşugurilor tradiţionale ca elemente de atracţie turistică.

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE:
Așezăminte culturale, instituții de cult (ex: parohii, Consistoriul Evanghelic)
Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural
sau natural din mediul rural.
Comune, prin reprezentantul lor legal
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
ONG-uri

CE SE POATE FINANȚA:
Prin această măsura vor fi sprijinite investiţiile care pun în valoare şi readuc în circuitul turistic
obiective de patrimoniu, fie ele mobile sau imobile, de exemplu:
o

Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B (arhitectură
laică – construcții, statui, situri arheologice, etc. și arhitectură de cult -biserici, clopotnițe, etc.) și
natural- peşteri, arbori seculari, cascade;

o

Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural - vitrine,
postamente, sisteme de alarmă, etc. și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării,
prezentării și vizitării turistice;

o

Dotarea şi echiparea spaţiilor culturale (pavilioane sau centre) prin care se pune în valoare
moştenirea culturală imaterială (obiceiuri, meşteşuguri, ateliere tradiţionale);

o

Amenajări de poteci şi expoziţii permanente în ariile protejate;

o

Amenajări de parcări, piețe tradiționale, spații pentru organizarea de târguri, festivaluri si alte
manifestari tradiționale locale ca modalități de încurajare a producătorilor și meșterilor locali și de
stimulare a turismului;

o

Investiții de renovare, modernizare și dotare a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de
cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale tradiționale în
vederea promovării patrimoniului cultural imaterial. Vor fi susținute cheltuielile cu achiziționare de
echipamente hardware și software, inclusiv costuri de instalare și montaj.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE FINANȚARE:
INTENSITATEA FINANȚĂRII

VALOAREA MEDIE A FINANȚĂRII

100%

50.000 euro

VALOAREA MINIMĂ: 5.000 EURO

CONDIȚII SPECIFICE:
Alocare financiară

550.000 Euro pentru toată perioada de implementare a strategiei

Nr. estimativ de
proiecte
câştigătoare
Perioada de
implementare a
proiectului:

11 dintre care 4 sunt proiecte care cuprind acțiuni de protecția mediului

Valoarea totală a
pre-finanţării

50% din valoarea eligibilă nerambursabilă

Perioada de
mentenanță

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze și/ sau să nu modifice
proiectul pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de
Finanțare

ALTE SPECIFICAȚII:

maximum 3 ani pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții
și/ sau montaj
maximum 2 ani, pentru proiectele de investiții care includ achiziții
simple de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi

Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi
consultanţi, studii de fezabilitate / memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în
legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe, sunt eligibile
în limita a:
10% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede constucţii
5% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă proiectul nu prevede constucţii

CRITERII DE SELECȚIE
Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să cumuleze minimum 30 de puncte.
1.

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din

cel puţin 2

20

comune
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prezintă activități și
investiții care se derulează sau de care beneficiază o zonă omogenă alcătuită din
cel puţin 2 comune.
2.

Proiecte depuse în parteneriat cu alte organizații și instituții

15

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi
demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea
proiectului).
3.

Proiecte se derulează în cooperare cu comune din alte GAL-uri

5

2

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prezintă activități și
investiții care se derulează sau de care beneficiază comune din GAL-urile
învecinate cu GAL Podișul Mediașului.
4.

Proiectele includ acţiuni de protecţia mediului

15

Punctarea acestui criteriu se va face dacă sunt incluse investiţii de producere a
energiei din surse regenerabile, folosirea eficientă a resurselor locale sau
respectarea unor proceduri care protejează cadrul natural al teritoriului. De
exemplu, se acordă punctaj pentru proiecte care includ protejarea unor elemente
ale cadrului natural.
5.

Proiecte care promoveaza investiții în scopul conservării specificului
local și a moștenirii culturale (arhitectură tradițională, conservare

25

patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu
specific local etc).
-25 – pentru O.N.G., unităţi de cult, aşezăminte culturale, persoane fizice şi
juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal constituite)
-15 dacă DA şi 0 dacă NU- pentru comune care asigură funcţionarea obiectivului
investiţiei în parteneriat cu ONG-uri/ aşezăminte culturale.
-10 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.)
6.

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiţie similară;

5

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în
aceeași localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe
sate componente, pentru o investiție similară pentru care a primit anterior sprijin
comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu
primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una
dintre comunele în care se realizeaza investiția nu a mai beneficiat de sprijin
comunitar anterior pentru investitii similare).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu

3

se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectului.
7.

Proiectele

care

se

încadrează

într-o

strategie

de

dezvoltare

a

15

teritoriului;
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi
corect

demonstrat

în

Proiectul

tehnic/

Memoriul

Justificativ

(descrierea

proiectului). Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de
solicitant.
8

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat împărţite astfel:

0

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
10

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată în localităţile

0

rurale între 2.000- 10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile
Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS Mediu;
11

Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în

0

care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a
perioadelor de secetă;
12

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele

0

în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa
freatică prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea
populaţiei;
13

Proiecte de investiţii în infrastructura socială;

0

14

Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura

0

cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi
principale de transport (feroviare şi fluviale);
TOTAL

100
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Anexa 1
Documente necesare pentru depunerea proiectului
Document

Organ
emitent

Note explicative

Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor
de intervenții și Proiect Tehnic

pentru proiecte cu lucrări de
construcții și/ sau montaj

Memoriu justificativ

pentru proiecte care nu prevăd
lucrări de construcții și/ sau
montaj

- documentatia întocmita conform Continutului Cadru al
documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice
(DISPOZITIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele
masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul
avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru
investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de
patrimoniu;

Directia
pentru
Cultura, Culte
si Patrimoniu
Cultural –
judeteana.

pentru proiectele care vizeaza
investitii asupra obiectivelor de
patrimoniu, solicitantul

sau:
- documentatie justificativă pentru investitii de conservare
a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia pentru
Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana.
Certificat de urbanism/ Autorizație de construire

Avizul faza SF privind respectarea criteriului de încadrare în
specificul arhitectural local

pentru proiecte care prevăd
construcții
Ordinului
Arhitecților
din România

Document care atestă dreptul de proprietate asupra
clădirii/terenului

pentru proiecte care prevăd
construcții

sau Contract de concesiune
pentru clădirea unde va fi
realizată investiția, pe o durata de
minimum 10 ani de la depunerea
Cererii de Finanțare sau
document încheiat la notariat care
atestă dreptul de administrare
asupra obiectivului ce se va
restaura, consolida, conserva pe o
perioada de minim 10 ani de la
depunerea cererii de finantare

Clasarea notificării
sau Decizia etapei de evaluare inițială

Autoritatea
competenta
pentru
protecția
mediului

sau Decizia etapei de
încadrare, care să confirme că
proiectul nu se supune evaluării
impactului asupra mediului și nu
se supune evaluării adecvate/
Acord de mediu/ Aviz Natura
2000 pentru ariile naturale
protejate

Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului
cu condițiile de igiena și sănătate publică

sau Notificare că investiția nu
face obiectul

SAU Notificare privind constatarea conformității proiectului
cu condițiile de igienă și sănătate publică.

evaluării condițiilor de igienă și
sănătate publică

Notificare, care să certifice conformitatea proiectului
cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar

DSVSA
județeana
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Autorizația Sanitară/ Notificarea de constatare a conformității
unității cu legislația sanitară,

Pentru unitățile care se
modernizează

ȘI/SAU
Autorizația Sanitar- Veterinara/ Dovada
înregistrării pentru siguranța alimentelor/
Notificare de constatare a conformității unității cu legislația
sanitar - veterinară și siguranța alimentelor, emise cu cel
mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare
ȘI
Nota de constatare privind condițiile de mediu, emisa cu cel
mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare
Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si
Patrimoniu Cultural National judeteana, care sa confirme
faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din
patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate
interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este
cazul.

Directia
pentru
Cultura, Culte
si Patrimoniu
Cultural
National
judeteana

Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean privind
încadrarea elementului de cadru natural în categoria
celor protejate

în cazul în care elementul de
cadru natural specificat în
documentatia anexata cererii de
finantare nu se regaseste în Lista
ariilor protejate.

Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei
existente,

inclusiv pentru investitii de
restaurare, consolidare si
conservare a obiectivelor de
patrimoniu, întocmita,
semnata si stampilata de un
expert tehnic atestat

Expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a
monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice).

pentru investitii de restaurare,
consolidare si conservarea
obiectivelor de
patrimoniu

Hotarârea Consiliului Local / Consiliilor Locale
/Consiliului Parohial pentru instrumentarea
proiectului.

Pentru primarii si ADI-uri

Angajamentul ca vor asigura mentenanta investitiei, pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data la care

Pentru celelalte categorii de
solicitanti eligibili

investitia a fost data în exploatare.
Documente doveditoare pentru înființarea și
funcționarea solicitantului

ORC sau
Judecătorie
sau unitatea
ierarhic
superioară,
după caz.

După caz: statut, certificat de
înregistrare fiscală, certificat
constatator, certificat de
înregistrare pentru instituții de
cult sau așezăminte culturale.

Documente de la solicitant care sa dovedească capacitatea și
sursele de cofinanțare ale proiectului
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Anexa 2
Monumente istorice grupa B din teritoriu GAL Podișul Mediașului
Nr.
crt.

Monument

Locaţia

Cod LMI

1

Casa parohială evanghelică

sat VELŢ; BAZNA

SB-II-m-B-12584

2

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate
(biserică, incintă fortificată)

sat VELŢ; BAZNA

SB-II-a-B-12585

3

Casă, fosta casă Mărgineanu

sat MICĂSASA;

SB-II-m-B-12460

4

Biserică, azi biserica reformată şi biserica
romano-catolică „Sf. Treime”

sat MICĂSASA;

SB-II-m-B-12461

5

Aşezare

sat ŞEICA MICĂ;

SB-I-s-B-11997

6

Necropolă

sat ŞEICA MICĂ;

SB-I-s-B-11998
SB-I-s-B-11999
SB-I-m-B-11999.01

7

Situl arheologic de la Şeica Mică;
Aşezare; Aşezare; Fortificaţie; Aşezare
fortificată; Aşezare fortificată

sat ŞEICA MICĂ;

SB-I-m-B-11999.02
SB-I-m-B-11999.03
SB-I-m-B-11999.04
SB-I-m-B-11999.05

8

Necropolă de incineraţie

sat ŞEICA MICĂ;

SB-I-s-B-12000

9

Aşezare

sat ŞEICA MICĂ;

SB-I-s-B-12001

10

Casă

sat TÂRNAVA;

SB-II-m-B-12570

11

Ansamblul bisericii evanghelice
fortificate; Biserica evanghelică; Turnclopotniţă; Incintă fortificată (fragment)
şi turn

12

Situl arheologic de la Târnava, punct
„Platorul Burg-Cetate"; Fortificaţie de
pământ (continuare); Fortificaţie cu două
valuri de pământ; Morminte izolate;
Aşezare

SB-II-a-B-12571
sat TÂRNAVA;

SB-II-m-B-12571.01
SB-II-m-B-12571.02
SB-II-m-B-12571.03
SB-I-s-B-12005
SB-I-m-B-12005.01

sat TÂRNAVA;

SB-I-m-B-12005.02
SB-I-m-B-12005.03
SB-I-m-B-12005.04
SB-I-s-B-12006
SB-I-m-B-12006.01

13

Situl arheologic de la Târnava, punct
„Mihăuţ"; Urme de locuire; Aşezare

sat TÂRNAVA;
comuna TÂRNAVA

SB-I-m-B-12006.02
SB-I-m-B-12006.03
B-I-m-B-12006.04
SB-I-m-B-12006.05

14

Situl arheologic de la Bratei, punct „La E
de sat"

sat BRATEI;

SB-I-s-B-11950

15

Casa parohială a bisericii evanghelice

sat MOŞNA;

SB-II-m-B-12472

16

Necropola Latene de la Moşna

sat MOŞNA;

SB-I-s-B-11975

17

Ansamblul bisericii evanghelice; Biserica
evanghelică; Turn-clopotniţă (fost turn
de poartă)

sat HOGHILAG;
comuna HOGHILAG

SB-II-a-B-12399
SB-II-m-B-12399.01
SB-II-m-B-12399.02
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Anexa 3
Harta cu siturile Natura 2000
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