
Unități administrativ-teritoriale (UAT): municipii, orașe, județe;

UAT în calitate de lider de proiect în parteneriat cu instituții

publice, unităţi de cult, ONG-uri.

min. 500.000 euro 

max. 5.000.000 euro

98%

Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea

durabilă a monumentelor de arhitectură grupa A din

mediul urban.

23 milioane euro

Patrimoniu cultural urban 

O Europă mai aproape de
cetățeni

O regiune pentru cetățeni

contribuția maximă a programului 
 la cheltuielile eligibile* 

Punem în valoare obiectivele de patrimoniu și scoatem
istoria la lumină!

 

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a

se publica în perioada următoare.

Dezvoltare urbană integrată

*posibil ajutor de stat conform GBER art. 53



Numărul siturilor culturale și turistice care

beneficiază de sprijin;

Vizitatori în siturile culturale și turistice care

beneficiază de sprijin.

Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu

Autorizație de construire;

Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza

investiția asupra imobilului, conform legislației în

vigoare;

Proiectele trebuie să fie incluse în Strategiile

Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate de

autoritățile publice locale;

Strategiile se vor verifica în baza unei

autoevaluări realizate de către autoritățile locale,

respectiv a unei grile la nivelul Autorității de

Management;

Locuitorii orașelor și municipiilor, turiștii și vizitatorii Regiunii Vest - utilizatori de

infrastructură culturală publică, angajați, elevi și studenți, organizații

neguvernamentale, întreprinderi și alte entități din sectoarele culturale și creative. 

Se finanțează monumente de arhitectură grupa A (cu valoare națională),

localizate în mediul urban,  incluse  în rute și trasee turistice tematice și care

generează un impact economic semnificativ la nivel local;

Sunt eligibile cheltuielile cu promovarea turistică, inclusiv digitalizarea 

 obiectivului de investiție finanțat;

În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului

de finanţare, trebuie respectată legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în

domeniile dezvoltării durabile, protecției mediului, egalităţii de şanse și de

gen, nediscriminării și accesibilității.



44,7% dintre monumentele din Regiunea Vest sunt localizate în mediul

urban;

Orașele Arad și Timișoara se regăsesc în primele 25 de localități din

România cu cele mai multe monumente istorice;

 138 monumente de arhitectură, grupa A, se regăsesc în mediul urban;

Pentru perioada 2021-2027, UAT-urile din mediul urban au identificat  79

de obiective de patrimoniu ca prioritate de intervenție: conace, cetăți,
clădiri de cult, ansambluri urbane și patrimoniu industrial;
În ultimii 7 ani s-au finanțat prin POR 27 de obiective de patrimoniu,

repartizate astfel: Arad 7, Caraș-Severin 1, Hunedoara 13 și Timiș 6. 

Patrimoniul cultural național este un mozaic bogat și divers de expresii

culturale și creative, o moștenire lăsată pentru generațiile viitoare;
Patrimoniul cultural îmbogățește viața cetățenilor și reprezintă un

motor pentru sectoarele culturale și creative;
Patrimoniul cultural reprezintă o resursă importantă pentru creșterea
economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, având

potențialul de a revitaliza zonele urbane și rurale și de a promova

turismul durabil.

Lipsa de acțiuni/evenimente culturale și de promovare a obiectivelor de

patrimoniu;

Obiective în stare de degradare și neintegrate în circuite turistice;

Accesibilitate insuficientă;

Lipsa de specialiști proiectanți, experți, constructori atestați de

Ministerul Culturii;

Proiecte cu durată mare de timp în implementare și cu costuri ridicate

și neprevăzute în proiectare și execuție.
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

 
 

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.
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