
 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE 
ACȚIUNE LOCALĂ 

“MICROREGIUNEA HOREZU”

www.galmicroregiuneahorezu.ro 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi 

obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe 

adresa de e-mail   dar şi la 

sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea 

Horezu”, de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00, 

unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre 

măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau 

electronic.

galhorezu@horezuland.ro,

www.apdrp.ro 

Măsura 313 
“ Incurajarea activitaților turistice”

Acest pliant se distribuie gratuit!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod 
necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

BENEFICIARI

ź Micro-intreprinderile (societăţi 
comerciale cu capital social privat: 
SNC, SCS, SRL, SA), inclusiv societăti 
cooperative de gradul 1 mestesugăresti 
si de consum care au prevăzute în actul 
c o n s t i t u t i v  c a  o b i e c t i v  
desfăsurarea/dezvoltarea de activităţi 
ce vizează turismul rural, înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 
(Legea nr. 1/ 2005 privind funcţionarea 
şi organizarea cooperativei cu 
modificările şi completările ulterioare).

ź Persoane fizice (neinregistrate ca 
agenti economici ) – care se vor angaja 
ca pana la data semnarii contractului de 
finantare sa se autorizeze cu un statut 

 
minim de persoana fizica autorizata si 
sa functioneze ca micro-intreprindere;

ź Comunele prin reprezentantii lor 
legali conform legislatiei nationale in 
vigoare, precum si asociatiile de 
dezvoltare intercomunitara realizate 
doar intre comune si infiintate conform 
legislatiei nationale in vigoare;

ź ONG-ur i  def in i te conform 
legislaţ iei naţionale în vigoare 
(Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare).

http://www.galmicroregiuneahorezu.ro
mailto:galhorezu@horezuland.ro
http://www.apdrp.ro


Tipuri de actiuni eligibile

Prin aceasta masura pot fi acoperite 
urmatoarele tipuri de actiuni eligibile:
Pentru componenta a): Investiţii în 
infrastructura de primire turistică:
ź Constructia, modernizarea, extinderea si 
dotarea structurilor de primire turistice 
(structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri 
de primire turistice realizate de o micro-
intreprindere) avand pana la 15 camere;
ź Pentru investitii in structuri de primire 
turistice altele decat cele de agro-turism, 
nivelul de confort si calitatea serviciilor 
propuse prin proiect, trebuie sa atinga 
standardul de calitate de minimum 3 
margarete/stele;
ź Pentru investitiile in agro-turism structura 
de primire turistica, nivelul de confort si calitate 
a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa 
atinga standardul de calitate de minimum 1 
margareta.

Tipurile de structuri de primire turistică 
care pot fi finanţate prin această măsură sunt:
I. cu funcţiuni de cazare:
(a) vile,
(b) bungalow-uri,
(c) cabane turistice,
(d) campinguri, sate de vacanţă, popasuri 
turistice, căsuţe tip camping, spaţii de 
campare,
(e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.

Capacitatea de servire a mesei trebuie 
să fie dimensionată în acord cu capacitatea de 
cazare a respectivei structuri de primire 
turistică.
II. cu funcţiuni de alimentaţie - restaurante – 
exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, 
cu specific (cramă, cu specific local), 
pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară 
(clasificate conform Ordinului ministrului 
dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 
2 0 11  p e n t r u  a p r o b a r e a  N o r m e l o r  
metodologice privind eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de 
turism). 

 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de 
alimentaţie publică (restaurante) eligibile în 
cadrul acestei măsuri pot fi atât dependente de 
structurile de primire turistică, cât si 
independente de acestea. Nivelul de confort şi 
calitatea serviciilor propuse pentru structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie 
publică (restaurante) trebuie să fie de minimum 
trei stele.

In cazul zonelor deja dezvoltate din 
punct de vedere turistic, este permisa doar 
modernizarea si extinderea structurilor de 
primire turistice.

De asemenea vor fi sustinute investitiile 
de racordare la utilitatile publice, achizitionarea 
de echipamente de productie a energiei din alte 
surse regenerabile decat bio-combustibili, ca 
parte componenta a proiectelor. 
Pentru componenta b): Investiţii în activităţi 
recreaţionale
        Investitii private in infrastructura turistica de 
agrement independent sau dependent de 
structura de primire turistica precum spatii de 
campare, amenajari de stranduri si piscine, 
trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de 
cai in scop turistic (cu exceptia celor pentru 
curse si competitii) si asigurarea adaposturilor 
acestora (ca parte componenta a proiectului), 
rafting etc.
Pentru componenta c): Investiţii în 
infrastructură la scară mică precum centrele 
de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc:
ź Construirea, modernizarea si dotarea 
centrelor locale de informare in scopul 
promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Se va 
imbina, in acest sens componenta turistica cu 
cea comerciala (de exemplu, prin promovare, 
prin intermediul expozitiilor a diferitelor produse 
traditionale-actiune inovativa).
ź Dezvoltarea de sisteme electronice locale de 
rezervare pentru structurile de primire turistice 
din spatial rural, conectate la sistemele 
regionale si nationale;
ź Amenajarea de marcaje turistice, refugii 
turistice de utilitate publica etc;

ź Investitii legate de refacerea in scop turistic a 
vechilor trasee de cale ferata cu ecartament 
ingust, a amenajarilor complementare acestora 
(ex :  const ruc t i i ,  p lan  inc l ina t  e tc . ) ,  
reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
ź Investitii legate de infiintarea si amenajarea 
de trasee tematice (ex: “drumul vinului,””al 
olaritului”, “cioplitorilor in lemn” etc.).
Pentru componenta d): dezvoltarea şi/sau 
marketingul serviciilor turistice legate de 
turismul rural;
  Elaborare de material promotionale precum 
prima editare a materialelor in scopul promovarii 
actiunilor turistice: brosuri de prezentare, 
panouri de informare etc.

Conform Art. Nr. 55 din Regulamentul (CE) 
nr. 1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni vor 
fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de 
utilaje, echipamente, hardware, softu-ri, inclusiv 
achizitionarea in leasing a acestora, costurile de 
instalare si montaj si costurile generale legate de 
intocmirea proiectului precum taxe pentru 
arhitecti, ingineri si consultanti, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
necesare implementarii proiectelor, asa cum 
sunt ele mentionate in legislatia nationala, 
achizitia de patente si licente, in limita unui 
procent de 10% din valoarea toala a proiectului, 
iar pentru proiectele care nu prevad constructii in 
limita a 5%.

Intensitatea ajutorului

Pentru investiţiile de interes public 
negeneratoare de profit, intensitatea 
sprijinului public nerambursabil va fi de până la 
100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi valoarea de 200.000 Euro/ proiect.
Pentru investiţiile generatoare de profit, 
intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi 
de până la:
ź 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul 
proiectelor de investiţii în agroturism;
ź 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul 
proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
ź 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri 
de investiţii în turismul rural.
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