Intrebari frecvente HD POR:

P.I. 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

1. Monumentele istorice clasate în grupa A sunt eligibile, indiferent de localizare?
DA. Programul Operaţional Regional (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
2. Monumentele istorice clasate în grupa B sunt eligibile pentru finanţare?
DA. Dar POR va finanţa doar obiectivele care sunt incluse în patrimoniul cultural local din mediul
urban. Pentru mediul rural, finanţarea se poate realiza prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
3. Un solicitant (ex., primărie) poate depune mai multe cereri de finanţare în cadrul unui apel?
DA.Un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare pentru obiective de patrimoniu diferite,
dar o singură cerere de finanţate pentru un singur obiectiv de patrimoniu.
4. Un proiect respins poate fi redepus în cadrul aceluiaşi apel de proiecte?
DA. Proiectele respinse în orice etapă a procesului de evaluare și selecție pot fi redepuse în cadrul
apelului 2 pentru P.I. 5.1, cu condiţia respectării termenului limită sau a condiţiilor de încheiere ale
apelurilor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.
5. Sectoarele Municipiului Bucureşti sunt eligibile pentru P.I. 5.1?
DA. Unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti definite conform Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile.
6. Organizaţiile non-guvernamentale sunt eligibile pentru P.I. 5.1?
DA. Organizaţiile non-guvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial),
asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi
fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, sunt
eligibile. Dar Solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial),
trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să

aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de
finanţare.
7. Există un număr maxim de posibili parteneri ai solicitantului?
NU. Nu există restricţii cu privire la numărul partenerului. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se
aplică şi partenerului.
8. Este eligibil un proiect care presupune dotări interioare şi restaurarea picturilor, frescelor şi
stucaturilor?
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, iconostas;
Dotări interioare etc.

Dar nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:
•
•
•
•

dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare,
stucaturilor, iconostas;
activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea
acestuia;
activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a
obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a
investiţiei realizate și de a contribui la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.
9. Clădirea unui liceu, inclusă în lista monumentelor istorice este eligibilă?
NU. Nu sunt eligibile activităţile care au în vedere restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea
clădirilor administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii (de exemplu licee,
primării, spitale) indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare
al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanţare).
10. Restaurarea unui statui reprezentative pentru patrimoniul local este eligibilă?
NU. Nu sunt eligibile proiectele care au in vedere exclusiv restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice de tipul monumentelor de for public (statuilor).
11. Restaurarea unei părţi / unui corp al clădirii monument istoric este eligibilă?

NU. Vor fi respinse la finanţare proiectele care vor propune restaurarea, consolidarea, protecţia sau
conservarea unei părţi din monumentului istoric, ca urmare a compartimentării clădirii obiectiv de
patrimoniu.
12. Este obligatorie includerea obiectivului de patrimoniu în circuitul public?
DA. Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public. Pentru ca proiectul să fie
considerat eligibil, obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat/protejat/conservat, după realizarea
investiţiei, trebuie să fie redat publicului vizitator.
13. Perioada de 5 ani de monitorizare post-implementare trebuie să se încadreze până la 31
decembrie 2023?
NU. Momentul de la care se calculează cei 5 ani pentru respectarea criteriului de eligibilitate este
recepţia finală a lucrărilor.
14. Este obligatoriu să se realizeze digitizarea obiectivului de patrimoniu?
DA. Beneficiarul este obligat ca, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, să
realizeze activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu.
15. Cheltuielile de consultanţă şi proiectare sunt eligibile?
DA. Cheltuielile de consultanţă (plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor
studiilor necesare intocmirii acesteia; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului),
precum şi cheltuielile de proiectare şi inginerie sunt eligibile.
16. Se pot realiza investiţii şi asupra terenului pe care se află obiectivul de patrimoniu asupra căruia se
doreşte intervenţia?
DA. In situaţia în care investiţia se realizează şi asupra terenului este necesară copie conformă cu originalul
după documentele care atestă că solicitantul şi/sau partenerul au în proprietate/concesiune terenul.

