PROGRAMUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 - 2013
Măsura 313 „Încurajarea activităŃilor turistice”
Axa III – „ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca
obiectiv general dezvoltarea activităŃilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităŃii
spaŃiului rural.

1. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile
A. 100% din totalul cheltuielilor eligibile, maxim 200.000 Euro/proiect, pentru investitiile în interes
public negeneratoare de profit.
B. Pentru investitiile generatoare de profit:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile, maxim 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiŃii în
agro-turism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile maxim 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiŃii în
turismul rural.
! Solicitantul poate beneficia de fonduri în avans de pâna la 20% din valoarea eligibilă
nerambursabilă pentru demararea proiectului.
2. Beneficiarii eligibili
A. Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în
legislaŃia naŃională în vigoare (având mai puŃin de 10 angajati şi care realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deŃin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei).
B. Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca până la data semnarii
contractului de finanŃare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcŃioneze ca micro-întreprindere.
C. Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform legislaŃiei naŃionale în vigoare, precum şi asociaŃiile de
dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinŃate conform legislaŃiei naŃionale în
vigoare.
AsociaŃiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat şi de utilitate publică, înfiinŃate de unitaŃile administrativ-teritoriale (în cazul de faŃă doar între
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comune) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea în comun a unor servicii publice.
D. ONG-uri, definite conform legislaŃiei naŃionale în vigoare
! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune şi
AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitare.
3. Tipuri de investiŃii şi cheltuieli eligibile
A. InvestiŃii în infrastructura de primire turistică
● ConstrucŃia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice
şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere.
● Pentru investiŃii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort şi
calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 flori/stele.
● Pentru investiŃiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitate a serviciilor
propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o floare.

Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, structurile
de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere, iar celelalte tipuri de structuri de primire
turistice până la 15 camere.
! În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puŃin o activitate legată de agricultura, creşterea
animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate
meşteşugărească, cu un atelier de lucru din care rezultă diferite articole de artizanat. ActivităŃile în cauză
trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau, în funcŃie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de
repetabilitate. De asemenea, în cadrul pensiunii agroturistice hrana este asigurată parŃial din produse
obŃinute în propria gospodărie.
În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi
extinderea structurilor de primire turistice.

Schimbarea destinaŃiei unei locuinŃe în structură de primire turistică şi agroturistică este considerată, în
accepŃiunea acestei măsuri, investiŃie nouă.

De asemenea, vor fi susŃinute investiŃiile de racordare la utilităŃile publice, achiziŃionarea de echipamente
de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a
proiectelor.
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! Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finanŃate prin această măsură sunt:
- vile
- bungalow-uri
- cabane turistice
- campinguri, sate de vacanŃă, popasuri turistice, căsuŃe tip camping
- pensiuni turistice şi pensiuni agro-turistice
B. InvestiŃii în activităŃi recreaŃionale
● InvestiŃii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de
primire turistică precum spaŃii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziŃionare de mijloace de
transport tradiŃionale pentru plimbări, trasee pentru echitaŃie inclusiv prima achiziŃie de cai în scop turistic
(cu exceptia celor pentru curse şi competiŃii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a
proiectului), rafting etc.
! Mijlocul de transport tradiŃional reprezintă orice vehicul cu tracŃiune animală.
C. InvestiŃii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje
turistice, etc.
● Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi
vizitării turistice;
● Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spaŃiul
rural, conectate la sistemele regionale şi naŃionale;
● Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.
● InvestiŃii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a
amenajărilor complementare acestora (ex: construcŃii, plan înclinat), recondiŃionarea echipamentelor şi
utilajelor;
● InvestiŃii legate de înfiinŃarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olăritului”,
„cioplitorilor în lemn” etc.).

D. Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
● Elaborare de materiale promoŃionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării
acŃiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc.
Pentru toate tipurile de actiuni, vor fi suŃinute cheltuielile cu:
- achiziŃionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea în leasing a acestora,
costurile de instalare şi montaj;
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- costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri şi consultanŃi,
studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaŃiilor
necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele menŃionate în legislaŃia naŃională, achiziŃia de
patente şi licenŃe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele
care nu prevăd construcŃii în limita a 5%.
4. NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
- Impozite şi taxe fiscale;
- Costuri operaŃionale, inclusiv costuri de întreŃinere şi chirie;
- Comisioane bancare, costurile garanŃiilor şi cheltuieli similare;
- AchiziŃionare de echipament second – hand;
- InvestiŃii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul şi/sau acvacultură;
- AchiziŃionarea cailor pentru curse şi competiŃii;
- Cheltuieli generate de activităŃile de creştere a cailor;
- AchiziŃionarea de teren/clădiri;
- AchiziŃia de mijloace de transport pentru uz personal;
- AchiziŃia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele
terŃilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
- TVA, cu excepŃia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitive suportat de către
beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile;
- Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare associate contului euro
APDRP;
- ContribuŃia în natură;
- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc;
- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepŃia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri
şi a studiilor de fezabilitate;
- Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalatii şi echipamente.
5. CondiŃii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
• Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinŃate trebuie să fie înregistrate şi să-şi
desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spatiul rural;
● În cazul investiŃiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfaşoare o
activitate agricolă în momentul aplicării;
• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiŃiei;
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• Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate;
• Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în
legislaŃia naŃională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerŃ, turism şi
profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de
primire turistice);
• Pentru investiŃii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât
cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă
standardul de calitate de minim 3 flori/stele;
• Pentru investiŃii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiŃia agro-turismului dată în
cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă
standardul de calitate de minim o floare;
• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi
extinderea structurilor de primire turistice;
• ConstrucŃia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;
• ConstrucŃia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică
locală;
• Pentru investiŃiile noi în structurile de primire turistice, suprafaŃă de teren aferentă structurii de primire
turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie de cel puŃin 1000 mp, în vederea
evitării supraaglomerarii şi a fragmentarii excesive a peisajului natural;
• Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiŃional în circuitul turistic;
• Beneficiarul

sau

responsabilul

legal

de

proiect

să

faca

dovada

deŃinerii

de

aptitudini

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienŃă/cursuri de formare
profesională absolvite - cel puŃin nivel de iniŃiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească pâna la
efectuarea ultimei plăŃi;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiŃiei respective;
• Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaŃiile de mediu necesare investiŃiei, să respecte după caz
cerinŃele de mediu specifice investiŃiilor în perimetrul ariilor protejate;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să
realizeze investiŃia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel puŃin 10 ani;
• Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanŃarea proiectului;
• Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe propria
răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte
200.000 Euro pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali.
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! Durata de execuŃie a contractului de finanŃare este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevăd
investiŃii cu construcŃii montaj şi/sau adaptarea la standarde.
Prin excepŃie, durata de execuŃie a prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de
investiŃii care includ achiziŃii simple de utilaje, instalaŃii, echipamente şi dotări noi.
Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi
modificarea se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniŃial în cadrul bugetului între
capitole bugetare de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului.

Nu ezitaŃi să luaŃi legătura cu societatea noastră; OPEN CONSULTING vă stă la dispozitie cu orice alte
informaŃii şi/sau clarificări suplimentare.
În speranŃa unei bune colaborări pe viitor, vă rugăm să primiti asigurarea consideraŃiei noastre depline.

Cu stimă,
Iulia COJOCARU
Manager FinanŃare
Tel: 0233.41 48 07
Fax: 0233.44 08 61
Vodafone: 0727.82 11 13
iulia@openconsulting.ro
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