ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Denumirea
proiectului

• ACHIZIŢIE COSTUME POPULARE PENTRU
ANSAMBLUL FOLCLORIC LUNCA OLTULUI

Descrierea
proiectului

•Comuna Comăna este o oază de obiceiuri și
tradiții populare nealterate. Printre cei care
mențin și duc mai departe aceste tradiții
străvechi se află ansamblul folcloric Lunca
Oltului, care se bucură de o foarte bună
reputație pe plan național. Prin acest proiect se
dorește a se realiza achiziția de costume
populare pentru acest ansamblu. Nu greșim
dacă apreciem că el este un pol de propagare a
valorii și autenticității jocului popular
românesc. Pentru a avea o prezentare cât mai
autentică a ansamblului la concursuri și
festivaluri este necesară dotarea sa cu costume
populare .
•Este de apreciat interesul întregii comunități
față de reprezentațiile artistice ale ansamblului,
interes prin care se exprimă dragostea față de
portul strămoșesc și mândria de a îmbrăca
acest port. Lucrate cu migală și păstrate cu
grijă, straiele populare au fost transmise cu
mult drag de la o generație la alta ca adevărate
comori. Dar aceste comori sunt insuficiente
pentru înzestrarea unui întreg ansamblu
folcloric, iar datorită vechimii lor s-ar deteriora
rapid ca urmare a unei folosiri mai intense. De
aceea considerăm ca fiind o necesitate achiziția
de costume populare pentru înzestrarea
Ansamblului folcloric ”Lunca Oltului”.

Obiective

•Achiziția de costume populare
•Sprijinirea patrimoniului cultural material

Rezultate

•Achiziția de costume populare zonele
Comăna și Crihalma : a) Costum popular fete
– brâu de Comăna 12 bucăți ; b) Costum
bărbătesc zona Comăna – dans fecioresc – 12
bucăți ; c) Costum popular fete dans
Crihalma – 12 bucăți; d) Costum popular
bărbătesc dans Crihalma – 12 bucăți; e) 48
bucăți de huse textile care vor folosi la
păstrarea în siguranță și nedeteriorarea
costumelor care se doresc a se achiziționa.
•Populație netă care beneficiază 500
persoane.

Lecții
învățate/
recomandări

• Pe Axa LEADER, prin GAL, fondurile europene
neramburasbile se pot accesa uşor şi rapid,
accelerând astfel dezvoltarea în mediul rural.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA COMĂNA

Localizarea proiectului: nr.3, sat
Comăna de Jos, Comuna Comăna,
cod poștal 507051, județ Brașov

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305 :art. 20, alin.1,
punctul f)

Valoarea finanțării nerambursabile
23.309,1 euro

Valoarea contribuției private
0 euro

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 26.09.2019 -26.09.2021
Date de contact
tel 0268/287501
fax 0268/287511
e-mail comana2005@yahoo.com

