INFORMARE
Privind intentia UAT Bumbesti Jiu de a depune o cerere de finantare pentru
realizarea proiectului „Infiintare centru muzeal castru roman”
Programul Operational Regional, prin Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural și a identității culturale finanteaza restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice.
In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi
implementa proiecte în toate regiunile de dezvoltare din România.
In conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, acestea se clasează astfel:
a) în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
b) în grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural
local
Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanţarea din partea
solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de
regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect:
 valoarea maximă a proiectului - 5 milioane euro
 valoarea minimă a proiectului - 100.000 euro, indiferent de clasificarea
monumentului istoric.
Valoarea totală a investiției cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și
valoarea cheltuielilor neeligibile realizate prin proiect. Valoarea maximă totală nu
poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice depășire a valorii
acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.

Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în
proiect şi considerate neeligibile la data încheierii contractului de finantare.
Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar după perioada de implementare a
proiectului nu măreşte valoarea neeligibilă a proiectului.
Drept urmare unitatea administrativ teritoriala Bumbesti Jiu intentioneaza sa
depuna o cerere de finantare pentru restaurarea, conservarea, protejarea si
promovarea „Castrului roman si Asezarii civile de la Bumbesti Jiu” obiectiv ce se
regaseste în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală.
Obiectivele urmarite prin acest proiect sunt restaurarea, conservarea,
protejarea si promovarea „Castrului roman si Asezarii civile de la Bumbesti Jiu” si
cresterea numarului de turisti prin promovarea acestuia in mod corespunzator.
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