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

Descrierea
proiectului

• Achiziționarea de costume populare pentru
Ansamblul folcloric Holbav. Înzestrând cu
costume populare acest ansamblu, care prin
activitatea lui
promovează activitățile
educațional-culturale și arta spectacolului se
contribuie la educația prin cultură a copiilor și
tinerilor care-l alcătuiesc. Prin această achiziție
se realizează sprijinirea patrimoniului cultural
prin conservarea lui în formă cât mai autentică.
De asemenea, apreciem că înzestrarea
Ansamblului folcloric Holbav cu costume
populare ca o investiție oportună, prin faptul că
ajută la cunoașterea, însușirea și transmiterea
cât mai fidelă a elementului cultural
patrimonial reprezentat de jocul și portul
popular.
• Conservarea patrimoniului cultural și natural
ajută o comunitate, nu doar să protejeze
activele fizice, ci și să își păstreze practicile,
istoria și mediul, precum și sentimentul de
identitate și continuitate. Din acest motiv ne
propunem înzestrarea ansamblului cu costume
populare noi .

Obiective

• Achiziția de costume populare specifice zonei
Holbav
•Sprijinirea patrimoniului cultural material

Rezultate

•Achiziția
de
costume
populare
:
a) Costume populare zona Holbav copii cu
vârsta între 6-9 ani - băieți și fete 15 bucăți;
b) Costume populare zona Holbav copii cu
vârsta între 10-14 ani - băieți și fete 15 bucăți;
c) Costume populare zona Holbav băiat
vârsta > 14 ani -25 bucăți .
•Populație netă care beneficiază 300 persoane.

Lecții
învățate/
recomandări

• Dezvoltarea infrastructurii educațional culturale
corespunzătoare
încurajează
creșterea calității actului cultural, ținând cont
de standardele impuse, dar și de
performanțele așteptate de comunitate.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA H0LBAV

Localizarea proiectului: Str.
Principală, nr.39, sat Holbav,
Comuna Holbav, cod poștal 507272,
județ Brașov

• ÎNZESTRAREA ANSAMBLULUI FOLCLORIC
HOLBAV, JUDEȚUL BRAȘOV CU COSTUME
POPULARE

Domeniul de intervenție 6B

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

Valoarea finanțării nerambursabile
17.084,98 euro

Valoarea contribuției private
200 euro

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 04.06.2019 -04.06.2021
Date de contact
tel 0268/483670 fax 0268/483669
e-mail
primaria_holbav@yahoo.com

