
Programul Opera țional Regional - TURISM 

 2014 – 2020  

 
Obiectiv general - creșterea competitivității economice 
și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților 
locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, 
care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilarea 
progresului tehnologic.(detalii) 

Versiunea integrală poate fi consultată pe www.inforegio.ro și www.inforegionordest.ro  



P 2014 2020
- Sprijina investitiile in domeniul turismului 



Obiectiv general POR 2014 2020:

C economice de ale
locale regionale prin sprijinirea mediului de afaceri, a

infrastructurale a serviciilor, care asigure o dezvoltare
a regiunilor, capabile gestioneze în mod eficient resursele,

valorifice lor de inovare de asimilare a progresului tehnologic.

Versiunea integrala poate fi consultata pe www.inforegio.ro si www.inforegionordest.ro

Programul Opera ional Regional 2014 - 2020

23 iunie 2015 - POR 2014 2020 a fost 



Axa 1

Axa 2

Axa3

Axa 4

Axa 5

Axa 6

Axa 7

Axa 8

Axa 10

Axa 11

Axa 12

Transfer tehnologic = 175,53 mil.Euro

Competitivitate IMM = 744,68 mil.Euro

= 2003,38 mil.Euro

=1178,83 mil.Euro

Infrastructura de educa = 296,7 mil.Euro

Cadastru = 265,96 mil.Euro

= 110,64 mil.Euro

Patrimoniu cultural=394,49mil.Euro

= 907,45 mil.Euro

Infrastructura de
= 425,53 mil.Euro

= 95,75 mil.Euro

Turism = 101,06 mil.Euro

Axa 1

Axa 2

Axa 3

Axa 4

Axa 5

Axa 6

Axa 7

Axa 9

Axa 10

Axa 11

Alocari financiare indicative FEDR 
Total 6.700 mil. Euro



Tipuri de investitii eligibile:

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Poten iali beneficiari:
microintreprinderi cu un istoric de de minim 1 an din mediul urban

Valoare /proiect:
25 000 Euro - 200 000 Euro

Axa 2 - Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor mici i mijlocii

Prioritatea 2.1 



Coduri CAEN eligibile care vizeaza dezvoltarea sectorului turistic:

Axa 2 - Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor mici i mijlocii

Prioritatea 2.1 

5510

5520

5530

5590
Alte servicii de cazare

7721

9311

9312

9313

9319

9321

9329



Tipuri de orientative:
modernizarea extinderea de IMM, inclusiv dotare cu

active corporale necorporale
necesare pentru parcurgerea implementarea procesului de certificare a produselor,

serviciilor sau diferitelor procese specifice.
promovarea produselor serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea a

produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
specifice procesului de (participarea la târguri

în adaptarea proceselor tehnologice de la sistemele de
certificare standardizare specifice de export, etc).

Potentiali beneficiari: IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum intreprinderi mijlocii non-
agricole din mediul rural cu un istoric de de minim 1 an

Axa 2 - Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor mici i mijlocii

Prioritatea 2.2 Sprijinirea cre rii i extinderea capacit ilor avansate de produc ie i dezvoltarea
serviciilor



Se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de
Dezvoltare selectate în cadrul AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea

a turismului.

Se va acorda punctaj suplimentar în procesul de pentru proiectele care fac parte dintr-o
strategie de dezvoltare în cadrul Axei prioritare 4 POR Sprijinirea

urbane durabile.

Valoare /proiect:
Grant: 200 000 Euro - 1 mil Euro
Credit cu grant: 1 mil Euro 5 mil Euro

Axa 2 - Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor mici i mijlocii

Prioritatea 2.2 Sprijinirea cre rii i extinderea capacit ilor avansate de produc ie i dezvoltarea
serviciilor



Tipuri de orientative:
Restaurarea, consolidarea, conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, conservarea realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
Restaurarea remodelarea plasticii ;

interioare echipamente pentru asigurarea de climatizare, la foc,
;

pentru expunerea patrimoniului cultural mobil imobil;
de marketing promovare a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul

proiectului.
conexe pentru punerea în valoare sau a obiectivului de patrimoniu restaurat

Vor avea prioritate la obiectivele de patrimoniu localizate în teritorii conectate la a
restaurare va contribui în mod direct la arealului în care sunt localizate.

Potentiali beneficiari: ale publice locale centrale, de cult, ONG-
uri parteneriate între aceste .

Axa prioritara 5 

Prioritatea i 5.1 



Valoarea maxima a proiectului :
100.000 5 milioane Euro
100.000 10 milioane Euro (in cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO)

Scopul realizarea propuse în proiect trebuie contribuie la punerea în valoare a obiectivului de
patrimoniu, pentru a se crea premisele de vizitatori, ca urmare a realizate de a
contribui la arealului în care sunt localizate.

Nu vor fi proiecte care presupun doar:
- pentru obiectivul de patrimoniu;
- de marketing promovare a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
- conexe

Nu sunt eligibile pentru structuri de cazare din incinta obiectivului de patrimoniu.
Nu sunt eligibile proiectele începute finalizate din punct de vedere fizic.

! Pentru ca proiectul fie considerat eligibil, obiectivul de patrimoniu
restaurat/consolidat/protejat/conservat, realizarea trebuie fie redat
publicului vizitator.

Axa prioritara 5 

Prioritatea i 5.1 



Tipuri de investitii :

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear turistice balneare sau balneoclimatice conform
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu ulterioare)

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

Dezvoltarea de infrastructuri publice la pentru valorificarea turistice

Crearea extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a aferente

de marketing promovare ale obiectivului .

Potentiali beneficiari: ale publice locale parteneriate între acestea. În
vederea teritoriale, implementarea se va realiza numai în turistice definite
conform legii HG 852 din 2008, precum pe teritoriul Deltei .

Axa prioritara 7 

Prioritatea

n, 



propuse trebuie parte dintr-o strategie de dezvoltare , de autoritatea
în parteneriat cu actorii care contribuie la valorificarea a resurselor turistice, precum la

mediu de în turistice.

Se va acorda prioritate la lor localizate în turistice balneare, climatice balneo-
climaterice

Valoarea :

Valoarea este de 100.000 Euro.

Valoarea a proiectului este de 5 milioane Euro.

! Agrementul turistic acea facilitate de recreere si / sau infrastructura pusa la dispozitie de o unitate
administrativ constituind unul din elementele necesare în satisfacerea nevoilor vizitatorilor din

turistice sau turistice balneare, climatice sau balneoclimatice a carei finantare nu intra sub
incidenta regulilor privind ajutorul de stat, conform în vigoare.

Axa prioritara 7 

Prioritatea

n, 



V mul umim!

Contact:

Biroul Regional de Informare
Telefon/Fax: 0233 224 167

Adresa: 
E-mail: info@adrnordest.ro
Web: www.inforegionordest.ro


