
 
 

PRIORITATEA DE 

INVESTIȚII 
5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 

PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL 

PROGRAM  Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXĂ PRIORITARĂ 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural 

OBIECTIVE SPECIFICE 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural 
și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității 
culturale. 

OBIECTIVE DE 

PATRIMONIU ELIGIBILE 

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în: 
• patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural 

• patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural 

• patrimoniul cultural local din mediul urban. 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se 
limitează la: 

• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 
istorice; 

• Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, 
picturilor murale exterioare, stucaturilor; 

• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 
condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi 
imobil; 

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, 
inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa 
proiectul; 

• Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului; 

• Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a 
obiectivului de patrimoniu restaurat. 

INDICATORI DE 

PROIECT 

 -Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate; 

 -Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra 
obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin.. 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 
 Unităţi administrativ-teritoriale  

 Autorităţi ale administraţiei publice centrale  



 
PARTENERI  Unitățile de cult 

 ONG-uri   

 Parteneriate între aceste entități, respectiv: 

o Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în 
parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o 
autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau 
ONG; 

o Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în 
parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de 
cult sau ONG. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

42,86 mil. EUR (pentru Regiunea Nord Est) 

VALOAREA MAXIMĂ A 

PROIECTULUI 

 valoarea maximă a proiectului - 5 milioane euro  

o în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, 
valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.  

 valoarea minimă a proiectului - 100.000 euro, indiferent de clasificarea 
monumentului istoric. 

PROCENT CONTRIBUŢIE 

BENEFICIAR 
minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de 
dezvoltare în care se implementează proiectul. 

LANSARE ESTIMATĂ Data și ora deschidere apel de proiecte:  25.03.2016, ora 16:00 

Data şi ora începere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12:00 

Data și ora închidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 12:00 

SITE PROGRAM http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html  
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