
98%

Valorificăm moștenirea culturală 
regională pentru generațiile viitoare!

4  milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Patrimoniu UNESCO

Min. 500.000 euro 
Max. 4.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI*

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  

Conservarea, protecția, restaurarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural UNESCO.
Digitalizarea obiectivului de investiție.

Unitățile administrativ-teritoriale: județ.

BENEFICIARI ELIGIBILI

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Regiune educată și atractivă

PRIORITATEA 6

Creșterea rolului culturii și turismului
sustenabil în dezvoltarea economică,
incluziunea socială și inovarea socială.

OBIECTIVUL SPECIFIC



#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

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

Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de construire;

În Regiunea Vest obiectivele de patrimoniul mondial UNESCO sunt Cetățile

Dacice din Munții Orăștiei (județul Hunedoara): 

Sarmisegetuza Regia - Grădiștea de Munte, 

Costești Cetățuie, 

Costești Blidariu, 

Luncani Piatra Roșie,

Bănița.

Investițiile se vor finanța în baza unei Strategii de dezvoltare

locală/județeană, după caz;

Infrastructura va fi deschisă publicului pentru vizitare;

Sunt eligibile cheltuielile cu promovarea turistică, inclusiv digitalizarea

obiectivului de patrimoniu 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.

Intervențiile vor ține cont de cele mai bune practici de conservare,

întreținere și modernizare a patrimoniului cultural la nivel european.

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

Populația regiunii, turiștii și vizitatorii, agenții
economici care vor beneficia de sprijin indirect prin
restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural
UNESCO. 

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR



#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Obiectivele de patrimoniu UNESCO din Regiunea Vest sunt poziționate
strategic în peisajul natural, cu posibilități de conectare între ele și cu
potențial de a deveni una din cele mai importante rețele de trasee culturale
și turistice din țară;
Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu UNESCO reprezintă un
beneficiu major în atragerea vizitatorilor români și străini, cu impact socio-
economic și turistic puternic pentru comunitate și regiune.

BENEFICII

PROVOCĂRI

Cetățile Dacice din Munții Orăștiei au fost construite
începând cu sec. I î. Hr. și au constituit sistemul defensiv
principal al Daciei, până la cucerirea romană, în anul 106;
În afară de promovarea investițiilor în restaurarea obiectivelor
de patrimoniu UNESCO, Programul Regional Vest 2021-2027
sprijină turismul durabil și prin dezvoltarea stațiunilor
turistice (Prioritatea 6) și valorificarea patrimoniului cultural
național (Prioritatea 7).

ȘTIAȚI CĂ...

Lipsa de acțiuni/evenimente educative și culturale care
să promoveze obiectivele de patrimoniu;
Obiective în stare de degradare și neintegrate în
circuite turistice;
Accesibilitate insuficientă;
Promovare inadecvată; .

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 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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