
98%

Aducem cultura mai aproape de oameni!

12,69 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Infrastructuri
culturale publice

Min. 1.000.000 euro 
Max. 5.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI*

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  

Construirea, modernizarea, amenajarea
spațiilor infrastructurii culturale publice
(biblioteci, muzee și colecții publice,
instituții de spectacole sau concerte). 

Unități administrativ-teritoriale: județe, municipii, orașe;
Parteneriate între unități administrativ-teritoriale din mediul urban și alți actori
publici relevanți pentru proiect, inclusiv ONG-uri.

BENEFICIARI ELIGIBILI

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Regiune pentru oameni

PRIORITATEA 7

Promovarea dezvoltării integrate și
incluzive în domeniul social, economic și al
mediului, precum și a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului
sustenabil și a securității în zonele urbane.

OBIECTIVUL SPECIFIC



#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin;
Numărul anual de vizitatori ai siturilor 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;

Se finanțează proiecte care pun accent pe experimentare, inovare, cunoaștere și

creativitate, care păstrează și valorifică identitatea locală;

Este eligibilă promovarea infrastructurii culturale publice prin tehnologii multimedia

și digitale, în strânsă legătură cu sectorul industriilor creative;

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.

Toate intervențiile vor avea un caracter integrat fie la nivel de areal urban, fie prin

prisma funcțiunilor multiple (economice, sociale și de mediu) sau vor fi

complementare altor proiecte finanțate în perioada 2021-2027.

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

Locuitorii orașelor și municipiilor, turiștii și vizitatorii
Regiunii Vest - utilizatorii de infrastructură culturală
publică, angajații, elevii și studenții, organizațiile
neguvernamentale, întreprinderile și alte entități din
sectoarele culturale și creative.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR
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Cultura este o componentă centrală a bogatului patrimoniu și a trecutului istoric și
are un rol important în potențarea atractivității orașelor și în consolidarea identității
unice a spațiilor urbane;
Cultura și creativitatea pot acționa ca stimuli și catalizatori importanți ai inovării, fiind
capabile, totodată, să constituie o sursă importantă de dinamism comercial;
Cultura este unul din principalele motoare ale creșterii veniturilor din turism, având
în vedere că turismul cultural reprezintă unul din segmentele turistice cele mai
însemnate și cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. 

BENEFICII

PROVOCĂRI

Regiunea Vest ocupă printre ultimele locuri în ceea ce
privește infrastructura culturală și numărul de participanți la
evenimente culturale;
Timișoara este capitală culturală europeană în anul 2023, ceea
ce reprezintă o oportunitate de dezvoltare a orașului și a
regiunii pe termen lung;
Prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 au
fost selectate proiecte din portofoliul 2021-2027 în domeniul
infrastructurii culturale pentru finanțarea documentațiilor
tehnico-economice necesare implementării acestora.
Documentațiile sunt verificate de experți ADR Vest;
În cadrul programului, dezvoltarea urbană integrată se
realizează printr-o abordare strategică și integrată, prin
investiții finanțate prin intermediul mai multor obiective de
politică. 

ȘTIAȚI CĂ...

Deficit de facilități și infrastructuri culturale publice
amenajate în scopul petrecerii timpului liber;
Număr scăzut de acțiuni/evenimente culturale. 
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Acest material reprezintă o sinteză conform versiunii aprobate a Programului Regional Vest 2021- 2027. 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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