FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI
CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE
Începând cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2007 – 2013, domeniul major de intervenţie 5.2 ,,Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.
Alocarea financiară este de 14,23 milioane Euro pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.
Solicitanţi eligibili pot fi:
A. Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat):
 unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale);
 parteneriate constituite între unităţi administrativ–teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale);
 asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
B. Pentru infrastructura de turism de utilitate publică / privată (care intră sub incidenţa ajutorului de stat):
 unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale);
 parteneriate constituite între unităţi administrativ – teritoriale;
 asociaţii de dezvoltare intercomunitară;
 întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) şi mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţi
conexe (Secţiunea I, cu excepţia grupei 562, şi secţiunea R din CAEN) cu activitate de minim 1 an în

domeniul turismului şi/sau al activităţilor conexe; domeniul de activitate I sau R nu trebuie să fie
neapărat cel principal
 parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale şi ONG-uri din domeniul turismului şi/sau
activităţi conexe (care desfăşoară activităţi în domeniu de minim 1 an).
Vor fi finanţate obiectivele cu potenţial turistic care sunt incluse în:
 localităţile din mediul urban;
 localităţile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 6.400.000 lei;
 staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo-climatice (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural
sau urban).
Proiectele eligibile trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operaţiuni:
 amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic (formaţiuni geologice, peşteri, saline,
mine, vulcani noroioşi, lacuri);
 valorificarea potenţialului turistic montan;
 dezvoltarea turismului balnear;
 crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.
În funcţie de tipul de infrastructură (de utilitate publică sau de utilitate publică – privată) activităţile
eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
 Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de
stat):
 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiuni
turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;
 Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (formaţiuni geologice, peşteri, saline,
mine, vulcani noroioşi, lacuri), precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
 Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt
eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de
infrastructura de acces deficitară;
 Construirea / modernizarea refugiilor montane;

 Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont;
 Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni turistice balneare, climatice şi
balneo-climatice.
 Pentru infrastructura de turism de utilitate publică – privată (care intră sub incidenţa ajutorului
de stat),:
 Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic
(ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi
salinelor) din staţiunile turistice balneare, climatice şi balneo – climatice;
 Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice
balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 Construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;
 Construirea de terenuri de sport;
 Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de
deal şi de munte;
 Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement;
 Construirea pârtiilor de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane,
instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul
nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi);
 Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă;
 Amenajări specifice sporturilor nautice;
 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
 Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităţilor de utilizare a
izvoarelor minerale;
 Construirea de piste pentru cicloturism.
! Structurile de cazare nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri de proiecte.
Valoarea totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie
să fie cuprinsă între 700.000 lei şi 89.000.000 lei. Pentru proiectele care se implementează în mediul rural
valoarea minimă totală a proiectului trebuie să fie mai mare de 6.400.000 lei şi maxim 89.000 lei.
Finanţarea nerambursabilă (procentul maxim calculat la valoarea eligibilă proiectului) este de:
 pentru unităţi administrativ-teritoriale, parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale, parteneriate
între unităţi administrativ-teritoriale şi ONG-uri: 50%;
 întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe: 60%;
 întreprinderi mici şi microîntreprinderi din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe: 70%;
 unităţi administrativ teritoriale care au un buget anual mai mic de 10 milioane Euro şi un număr de
locuitori mai mic de 5.000: 70 %.
Cererile de finanţare se depun la Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate
de Organism intermediar pentru POR, depunerea fiind continuă începând cu data de 23.10.2012, până la
depăşirea cu 50% a alocării financiare.
Ghidul solicitantului, care detaliază condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile şi care conţine
documentaţia necesară, este disponibil, în format electronic, pe site-urile şi www.inforegio.ro
http://por.adroltenia.ro/index.php.
Potenţialii solicitanţi din judeţul Gorj se pot adresa, pentru informare şi îndrumare, Biroului de informare
din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (adresă: Craiova, str. Aleea Teatrului, nr. 2A,
judeţul Dolj, telefon / fax: 0251/412.780, 0251/411869; e-mail: simona.covrescu@adroltenia.ro,
nicoleta.dobre@adroltenia.ro).

