
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului”- LEADER GAL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• DOTARE SPAȚII ASOCIAȚIE/MUZEU ÎN
SCOP CULTURAL EDUCATIV

Denumirea 
proiectului

• Proiectul are ca scop dotarea spațiului pentru
activități culturale interactive de studiu, educație
și cercetare. Prin echipamentele propuse și
acțiunile sale Asociația influențeaza in mod direct
și indirect nivelul de cunoaștere și de angajare a
tineretului in mod special in activități educaționale
și socio-culturale ale populației sătești. Prin proiect
se dorește a se crea un centru pentru cercetare și
interacțiuni profesionale între experți si tineri
profesioniști din comunitatea profesională
natională și internatională; și de a stimula
apecierea textilelor ca artă.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al proiectului este de a asigura
un context global în care materialele textile
românești și cele est europene precum si
tehnologiile textile aferente să fie integrate,
studierea si punerea in valoare in mod sistematic
a patrimoniului cultural tradițional din satele Țării
Zarandului, conservând moștenirea rurală și
tradițiile legate de activitățile economice și
culturale permanente sau ciclice ale riturilor de
trecere și a multor alte aspecte de viață, din
majoritatea satelor de pe teritoriul Țării
Zarandului.

Obiective

•Implicarea unui numar ridicat de tineri la
cunoșterea si valorificarea cunoștințelor
culturale prin studiu, implicare in cercetare,
acțiuni interactive, etc

•Creșterea potențială a numărului de turiști
specializați în cunoașterea și ințelegerea dar mai
ales refacerea tradițiilor culturale românești.

•Promovarea indentității rurale a teriroriului.

Rezultate

• Realizarea unei asemenea investiții va contribui
la alinierea României recomandărilor Uniunii
Europene in ceea ce privește dezvoltarea social
culturală, educație și prezervarea valorilor sătești
tradiționale.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COMUNA BĂIȚA,JUD. 

HUNEDOARA,REGIUNEA DE 
VEST

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Servicii de bază și reînoirea 
satelor în zonele rurale

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

55,939.08 lei/11,695.40 
Euro

Valoarea contribuției 
private 

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

23 luni

Beneficiarul proiectului 
ASOCIAȚIA TEXTILE 

HERITAGE PRESERVATION

Date de contact: e-mail:  
florica.zaharia@muzeultexti

lelor.org

Tel. : 0732514037


