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Masura 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Obiectivele domeniului major de interventie 5.2 care se doresc a fi atinse prin prezenta cerere de proiecte
sunt:
 Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
 Diversificarea serviciilor turistice;
 Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si a
duratei sejurului;
POR va finanta obiectivele cu potential turistic care sunt incluse in:
•

localitatile din mediul urban;

•

localitatile din mediul rural in care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de
6.400.000 lei;

•

statiunile turistice balneare, climatice si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in
mediul rural sau urban).

Beneficiarii eligibili sunt:
Tipul solicitantului

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica
(care nu intra sub incidenta ajutorului de stat)

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/
privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat)

SOLICITANT A
SOLICITANT B
A1 Unitatati administrativ-teritoriale (autoritati ale B1 Unitatati administrativ-teritoriale (autoritati ale
administratiei publice locale, APL)
administratiei publice locale, APL)
A2 Parteneriate constituite intre unitati
administrativ-teritoriale (autoritati ale
administratiei publice locale)

B2 Parteneriate constituite intre unitati
administrativ-teritoriale (autoritati ale
administratiei publice locale)

A3 Asociatii de dezvoltare intercomunitara (ADI)

B3 Asociatii de dezvoltare intercomunitara (ADI)

A3 Asociatii de dezvoltare
intercomunitara (ADI)
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B4 Intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi), si mijlocii din
domeniul turismului si/ sau activitati conexe
- B4.1 Intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) din domeniul
turismului si/ sau activitati conexe
- B4.2 Intreprinderi mijlocii din domeniul turismului si/ sau activitati
conexe
B5 Parteneriate constituite intre unitati administrativ – teritoriale
(autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri din domeniul
turismului si/ sau activitati conexe
- B5.1 Unitatea administrativ – teritoriala, lider al parteneriatului cu un
ONG
- B5.2 ONG, in calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate
administrativ - teritoriala
Solicitantul cu statut de IMM este inregistrat conform Legii nr. 31/1990, privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea si
functionarea cooperatiei, sau in baza HG nr. 1041/1990, privind infiintarea societatilor comerciale pe
actiuni in turism, cu modificarile ulterioare si isi desfasoara activitatea in România;

Conditii de eligibilitate:
-

-

Dreptul de proprietate/concesiune se va dovedi pentru o perioada care sa acopere durata
de la depunerea cererii de finantare pâna la finalizarea celui de-al 5-lea an (al 3-lea an in
cazul IMM-urilor), de dupa implementarea proiectului.
Solicitantul (A si B)/solicitantul impreuna cu partenerii, in cazul parteneriatelor - are
capacitatea de a implementa proiectul;

-

Solicitantul (A si B)/solicitantul impreuna cu partenerii, in cazul parteneriatelor, face
dovada capacitatii de finantare. in cazul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara, acest
criteriu se aplica si membrilor Asociatiei.

-

Solicitantul (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5) , dupa caz, face dovada
mentinerii/includerii totale sau partiale in circuitul public a obiectivului
turistic/infrastructurii de agrement pe perioada de implementare a proiectului si pe o
perioada de minim 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului cu exceptia
beneficiarilor care se incadreaza in categoria IMM-urilor pentru care durata este de minim
3 ani, de la finalizarea implementarii proiectului.

-

Solicitantul (B4) cu statut de IMM desfasoara activitate in domeniul turismului si/sau
activitati conexe de cel putin 1 (un) an, la data depunerii cererii de finantare.

-

In cadrul parteneriatului dintre unitati administrativ-teritoriale/autoritati ale administratiei
publice locale si ONG-uri (B5), partenerul ONG (B5.1) trebuie sa desfasoare activitati in
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domeniul turismului si/ sau activitati conexe si sa inregistreze o vechime in acest domeniu
de activitate de cel putin 1(un) an de zile, la data depunerii cererii de finantare.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Activitati eligibile


Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic



Valorificarea potentialului turistic montanDezvoltarea turismului balnear



Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente

In functie de tipul de infrastructura (de utilitate publica sau de utilitate publica – privata) activitatile
orientative in cadrul proiectului pot fi:




Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat)
(solicitanti A1, A2, A3)
-

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului,
in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;

-

Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea /
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;

-

Construirea / modernizarea punctelor (foisoarelor) de observare / filmare / fotografiere;

-

Construirea/modernizarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale;
aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea
obiectivului turistic este afectata de infrastructura de acces deficitara;

-

Construirea / modernizarea refugiilor montane;

-

Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont;

-

Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – gradina in statiuni turistice balneare,
climatice si balneo-climatice.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica – privata (care intra sub incidenta ajutorului
de stat) (solicitanti B1, B2, B3, B4, B5)
-

Dezvoltarea retelelor de captare si / sau transport a izvoarelor minerale si saline cu
potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii
sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiunile turistice balneare, climatice si
balneo – climatice;

-

Crearea / modernizarea si dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din
statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice, inclusiv a salinelor
terapeutice;

-

Construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;

- Construirea de terenuri de sport;
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-

Modernizarea cailor ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes
turistic din zonele de deal si de munte,

-

Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement;

-

Construirea pârtiilor de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru
persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea
echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente
pentru intretinerea pârtiilor de schi);

-

Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna;

-

Amenajari specifice sporturilor nautice;

-

Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente;

-

Crearea/reabilitarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a
facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;

-

Construirea de piste pentru cicloturism.

Valoarea minima si maxima a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului)
trebuie sa fie cuprinsa intre 700.000 lei si 85.000.000 lei.
Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului (suma
tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului) trebuie sa fie mai mare de 6.400.000 lei.
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