
Masura M7/6B  Păstrarea şi afirmarea culturii, limbii şi identităţii minorităţiilor 

din teritoriul GAL Oamenii Deltei  

Fundament in analiza SWOT: 

Puncte tari 

Compoziţie  etnică mixta, minoritati in 

convietuire armonioasa 

Puncte slabe 

Lipsa de promovare si valorificare a traditiilor 

folclorice si gastronomice ale minoritatilor etnice 

Oportunitati 

Valorificarea turistica a  multietnicitatii locale 

ca parte integranta a specificului local 

Amenintari / Riscuri 

Pierderea caracterului multietnic armonios al 

teritoriului in condiitiile accentuarii  migratiei / 

depopularii zonei 

Viziune: Cresterea coeziunii sociale si economice a teritoriului GAL Oamenii Deltei prin 

promovarea multietnicitatii ca element definitoriu al specificului local 

Denumirea si codul  

Măsurii 

 

M7/6B - Păstrarea şi afirmarea culturii, limbii şi identităţii 

minorităţiilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei 

1.Descrierea generală a măsurii 

Tipul Masurii: servicii si investitii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT:   

La nivelul celor 4 comune ale teritoriului GAL Oamenii Deltei se inregistreaza, conform  

statisticii INS  "Populatia stabila dupa etnie  - judete, municipii, orase, comune", din 

totalul de 5.126 de locuitori , 1025 reprezinta minoritati etnice (341 ucraineni si 676 rusi 

lipoveni). 

Măsura isi propune finantarea actiunilor integrate care asigurarea incluziunea socio-

culturala a locuitorilor teritoriului aparţinând minorităţilor. Plusvaloarea Masurii rezidă si 

din promovarea, in acest mod, a teritoriului ca spaţiu al multietnicităţii şi 

multiculturalităţii unde, de sute de ani, diferite etnii convieţuiesc în pace. Promovarea 

este necesară si  contribuie semnificativ  la dezvoltarea turismului in teritoriu, dat fiind 

faptul ca minoritatile etnice locale sunt pastratoare ale celor mai vechi si mai pitoresti 

traditii folclorice si gastronomice ale teritoriului. Astfel, integrarea culturala a 

minoritatilor asociata cu turismul devine un factor important al cresterii coeziunii 

economice si sociale a teritoriului GAL Oamenii Deltei. 

1.8. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale): 

P 1: Imbunatatirea microeconomiei locale,  prin valoarea adaugata la dezvoltarea 

turismului / P2: Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor rurale de baza, a patrimoniului 

cultural local si a calitatii vietii, prin promovarea si valorificarea patrimoniului cultural 

imaterial local (traditii folclorice si gastronomice).  

1.9. Complementaritate cu alte Măsuri din SDL:  

Masura 6/6A -  Sprijin pentru activitati nonagricole, prin crearea unei “platforme” de 

promovare inclusiv pentru activitatile mestesugaresti bazate pe valorificarea traditiilor 

minoritatilor etnice (ateliere de croitorie pentru haine inspirate din portul traditional al 

rusilor lipoveni, etc.). 

Masura M1/2A – Sprijin pentru micii fermieri, M 2/3A –Sprijin pentru participarea pentru 

prima data la scheme de calitate si M 3/3A – Sprijin pentru activitatile de informare si de 

promovare desfasurate in cadrul schemelor de calitate,  prin crearea unei “platforme” de 

promovare pentru produsele agroalimentare de origine specifice bucatariilor lipovenesti si 

ucraineana, procesate din resursele agricole ale teritoriului.  



1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

M5/6B – Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, 

patrimoniu social si calitatea vietii, prin adaugarea unei dimensiuni specific locale 

promovarii si valorificarii patrimoniului cultural local  

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Prioritatea/Prioritatile la care Masura contribuie: 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

1.4. Domeniul de interventie la care Masura contribuie: 6 B - Incurajarea dezvoltarii 

locale in zonele rurale 

1.5. Articolul din Reg (UE) 1305 / 2013 caruia Masura ii corespunde:  

1.5. Articolul din Reg (UE) 1305 / 2013 caruia Masura ii corespunde:  

-art. 20, alin. (1), lit. d) 

1.6. Obiective transversale ale Reg (UE)1305 / 2013 la care Masura contribuie: 

Inovare: prin abordarea multietnicitatii atat ca element definitoriu al specificului local cat 

si ca factor de crestere a coeziunii socio-economice a teritoriului 

1.7.Obiectivele specific locale al măsurii 

1.7.1. Construirea de parteneriate în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relaţii 

culturale interetnice; 

1.7.2. Promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase; 

1.7.3. Cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între 

majoritate şi minorităţile naţionale; 

1.7.4. Promovarea unor politici de combatere a intoleranţei pe criterii etnice și religioase; 

cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor minorităţilor 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

2.1. Prevenirea marginalizarii si integrarea culturala a minoritatilor; 2.2. Promovarea 

identitatii locale si culturale; 2.3. Pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din 

teritoriul GAL Oamenii Deltei; 2.4. Valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului; 

2.5. Stimularea activităţilor turistice generatoare de venit in teritoriu si implicit cresterea 

competitivitatii economice a teritoriului; 2.6. Stimularea comercializării serviciilor locale 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

3.1. Legea  nr. 33/1995 pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor 

nationale, incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995 / 3.2. Legea nr.  26/2008 privind 

protejarea patrimoniului cultural imaterial / 3.3. Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare; / 3.4. Hotărârea 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; / 3.5. Reg. (UE) nr. 1303/2013 / 3.6. Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35) 

/ 3.7. Reg. (UE) nr. 807/2014 / 3.8. Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

4.1.2. ONG-uri si alte forme juridice definite conform legislației în vigoare care reprezinta 

interesele minoritatilor din teritoriu 

4.1.3. Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora 

4.2. Beneficiari indirecti: populația locală, turistii, întreprinderile locale, structurile de 

cazare 



5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv / Plăți în avans, cu condiția 

constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R 

1305/2014 

6.Tipuri de acţiuni eligibile  

 6.1. Actiuni imateriale : 

6.1.2. Dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al minoritatilor; 

6.1.3. Conceperea şi implementarea unor actiuni de sprijinire a exprimării culturale a 

minorităţilor teritoriului, în scopul revigorării, afirmării si promovarii identităţii etnice 

(organizare seminarii, conferinte, atelire de lucru, festivaluri, concursuri, tabere tematice 

etc); 6.1.4. Actiuni de animare, promovare; 6.1.5. Realizare de studii si cercetari etc 

6.2. Actiuni materiale 

6.2.1. Achiziţionarea de dotări (cort, scena mobila, sistem de sonorizare, sistem de 

inregistrare video, costume traditionale, instrumente muzicale etc) necesare derulării 

proiectului; 6.2.2. Lucrari de renovare/amenajare a spatiilor puse la dispozitia proiectului 

in mod gratuit pentru o perioada de minim 10 ani pentru infiintarea de muzee etnografice 

care sa reflecte istoria, cultura si traditia minoritatii respective, inclusiv centre 

mestesugaresti demonstrative; 6.2.3. Achizitionare de echipamente pentru expunerea şi 

protecţia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc); 6.2.4. 

Cazarea, transportul si masa participanţilor; 6.2.5. Realizare de materiale de informare si 

promovare (pliante, ghidul minoritatilor etc) 

Reprezinta cheltuieli eligibile cheltuielile de personal şi cheltuieli administrative, aferente 

perioadei de realizare a acţiunii/proiectului cultural, care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

– sunt aferente exclusiv perioadei de realizare a acţiunii /proiectului cultural; 

– sunt justificate ca fiind oportune şi necesare pentru realizarea acţiunii/proiectului 

cultural; 

– sunt angajate în cadrul proiectului şi deservesc exclusiv proiectul (cheltuieli cu 

utilităţile -apă, gaz, curent etc.  aferente perioadei proiectului pentru spaţiile 

închiriate în acest scop; lucrări de adaptare a instalaţiilor la tehnica specifică 

folosită exclusiv pentru proiect; cheltuieli de organizare (pază, protecţie, ordine, 

salvare, P.S.I etc.) la locaţiile în care se derulează evenimentele pentru perioada 

desfăşurării evenimentelor etc;  

– reprezinta max. 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 

- Activităţi de promovare etc 

*Actiuni neeligibile specifice:Achiziționarea de teren / Achizitionarea de cladiri 

 

7. Criterii de eligibilitate 

7.1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 7.2. Solicitantul va 

prezinta un plan de actiune pentru atingerea obiectivelor masurii; 7.3. Proiectul propus se 

va desfasura pe o perioada de maxim  3 ani; 7.4. Proiectul propus trebuie sa fie prevazut 

intr-o strategie locala, 7.5 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta 

investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati 

7.6 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in inacapcitate de plata 

 



8. Criterii de selectie 

8.2. Beneficiari care pun la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru 

amenajare ca muzee etnografice/centre mestesugaresti demonstrative etc pentru o 

perioada mai mare de 10 ani;  

8.3. Relevanta planului de actiune pentru atingerea obiectivelor masurii; 

8.4. Calitatea planului de actiune, reflectata inclusiv prin caracterul inovativ al actiunilor; 

8.5. Capacitatea de implementare a planului de actiune propus; 

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare: Investiţiile finantate prin aceasta masura sunt investitii de interes public 

negeneratoare de profit  

9.2.: Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Valoarea maximă a sprijinului este de 69.926 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului este de: - 100% pentru investiții negeneratoare de venit  

 

10. Indicatori de monitorizare 

11.1. Numărul actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale implementate:1 / 11.2. 

Numărul minoritatilor beneficiare ale actiunilor de integrare: 2 / 11.4. Numar locuitorilor 

minoritari care au beneficiat de actiuni de integrare: 1017 

11. Caracterul inovativ al Măsurii:  

Promovarea multietnicitatii ca element definitoriu al specificului cultural local si totdata 

ca factor de crestere a coeziunii sociale si economice a teritoriului. 

12. Bugetul alocat Masurii: 69.926 euro 

 

 


