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

Perioada de programare

Descrierea
proiectului

• Înzestrarea ansamblului „ Junii Hârseniului” cu
costume populare.
•Portul naţional din comuna Hârseni este de o
remarcabilă valoare artistică contribuind
semnificativ la afirmarea portului popular ca
formă semificativă a creaţiei tradiţionale şi de
asemenea contribuind şi la dezvoltarea
patrimoniului etnografic românesc
•În cadrul proiectului se vor achiziționa
costumele și piesele de costume populare
bărbătești și femeiești necesare pentru
asigurarea unei costumații complete a
membrilor ansamblului. Se va avea în vedere
autenticitatea modelelor alese, calitatea
materialelor folosite la confecționarea lor,
precum și asigurarea unui spațiu adecvat
pentru depozitarea lor în bune condiții.

Obiective

• Achiziția de costume populare specifice
dansului popular din zonele Făgăraș - Hârseni,
Codru /Sibiu și Oaș.
•Promovarea artei spectacolului popular și a
portului din zona noastră .
•Sprijinirea patrimoniului cultural material.

Rezultate

•Achiziția
de
costume
populare
:
a) Costume populare zona Hârseni - Făgărașbăieți 14 bucăți și fete 20 bucăți ghete din
piele;
b) Costume populare zona Oaș- băieți și fete
10bucăți;
c) Costume din zona Codru/ Sibiu băieți 20
bucăți veste ( pieptar) negre.
•Populație netă care beneficiază 500
persoane.

Lecții
învățate/
recomandări

• Necesitatea de a achiziționa o gama mai largă
de costume populare.

2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA HÂRSENI

Localizarea proiectului: Str.
Principală, nr.175, sat Hârseni,
Comuna Hârseni, cod poștal
507090, județ Brașov

Domeniul de intervenție 6B

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

•ÎNZESTRAREA ANSAMBLULUI FOLCLORIC
JUNII HÂRSENIULUI, COMUNA HÂRSENI,
JUDEȚUL BRAȘOV CU COSTUME POPULARE

Valoarea finanțării nerambursabile
14.624,21 euro

Valoarea contribuției private
1.000 euro

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 21.08.2019 -21.08.2021
Date de contact
tel 0268/247800
fax 0268/247832
e-mail comunaharseni@yahoo.com

