
 

 

Măsura 313. Încurajarea activităţilor turistice 

  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Această măsură urmărește valorificarea unui potențial natural şi cultural deosebit de 
bogat în teritoriu pentru a crește atractivitatea zonei pentru turiști şi pentru a impulsiona 
activitățile economice din domeniul turismului. 

În teritoriul Muscelean şi European, există peste 28 de unităţi de cazare clasificate şi 100 
de gospodării care practică agroturismul. Acestea sunt vizitate de aproximativ 5.000 
turişti/an. Rucărul este una dintre localităţile argeşene unde se practică turismul „la 
locuitori” încă de pe vremea reginei Maria. În unele localităţi din teritoriu, agroturismul 
nu este practicat în mod organizat şi autorizat, cum ar fi, de exemplu, Valea Mare Pravăţ, 
unde există un număr de aproximativ 50 gospodării care practică agroturismul în mod 
sporadic şi discret. De asemenea, un mare număr de persoane sunt interesate să 
înfiinţeze o pensiune agroturistică cu finanţare prin PNDR. 

În afară de oferta de cazare şi masă, serviciile turistice sunt încă slab dezvoltate, 
profitând prea puţin de potenţialul cultural şi natural al zonei. 

O dată cu elaborarea de către Consiliul Judeţean Argeş a unui Master Plan de „Dezvoltare 
turistică a zonei montane Argeş”, zona a reintrat în atenţia investitorilor privaţi şi a 
autorităţilor de la toate nivelurie şi s-au demarat o serie de proiecte care urmăresc 
revigorarea turistică a teritoriilor din nordul judeţului. În acest plan de dezvoltare 
turistică, sunt incluse localităţi şi obiective din teritoriul Muscelean şi European şi au 
început proiectele de amenajare a drumurilor de interes turistic, respectiv DJ730 Podul 
Dâmboviţei – Dâmbovicioara - Ciocanu - limita judeţului Braşov şi DJ734 Voineşti-
Lereşti-Voina. De asemenea, a fost lansat un proiect pilot de promovare turistică a zonei 
Dâmbovicioara, care include diverse activităţi cum ar fi: o zi la stânâ, hipism, pescuit, 
parapantă, tiroliana sau ciclism montan. 

Această măsură vine în întâmpinarea Master Plan-ului de turism, completând şi susţinând 
proiectele mai mari, de infrastructură, susţinute de Consiliul Judeţean Argeş pentru a 
lărgi şi diversifica oferta culturală, recreativă sau de agrement pentru turişti. 

 

Obiectiv general 

Valorificarea potenţialului natural, cultural şi al aşezării geografice a teritoriului, în scopul 
susţinerii dezvoltării turismului. 

 

Obiective specifice 

o Creşterea numărului de persoane ocupate în sectorul serviciilor pentru turism; 
o Creşterea numărului activităţilor şi serviciilor pentru turişti din domeniile cultural, 

agrement, recreativ. 
 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Prin această măsură, vor fi sprijinite investiţii în activităţi recreative care valorifică 
patrimoniul cultural şi natural local şi investiţii în infrastructură la scară mică precum 
centrele de informare sau marcajele turistice.  

 

 



 

 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari: 

 Microîntreprinderi; 
 Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare; 
 Autorităţi publice locale; 
 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe 

comune; 
 ONG-uri. 

 

 

Evaluarea numărului de beneficiari 

8 beneficiari din categoriile de mai sus 

 

 

Criterii de selectie locală 
Va fi acordată prioritate pentru:  

 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data 
semnării contractului cu statutul de cel puţin PFA;  

 microîntreprinderi conduse (acţionari principali) de tineri până la 40 de ani; 
 proiectele care acoperă/se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu; 
 proiectele inovative; 
 proiectele care se derulează în cooperare/parteneriat alte GAL-uri; 
 proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului. 
 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului; 

 proiectele care valorifică materie primă/produse locale; 

 proiectele care  crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului; 

 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile 

 

 

 

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile  
a) Investitii in infrastructura de primire turistică: 

 
● construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică 
(structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-
întreprindere) având până la 15 camere; 

● pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul 
de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de 
calitate de minimum 3 margarete/ stele; 

● pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi 
calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de 
minimum o margaretă. 

b) Investitii in activitati recreationale: 



i. Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă 
de structura de primire turistică precum: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare 
de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv 
prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi 
asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc. 

 

c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de 
informare,amenajarea de marcaje turistice,etc: 

 

i. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, 
prezentării şi vizitării turistice; 

ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de 
primireturistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; 

iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.; 

iv. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, 
al ,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.). 

 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:  

 

Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul 
promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri 
ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau 
promovare. 

 

Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele 
promoţionale enumerate anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu 
textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.” 

 

 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de 
acţiuni, vor fi susţinute cheltuielile cu: 

- achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în 
leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj; 

- costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru 
arhitecţi,ingineri şi consultanţi, Studii de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa 
cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita 
unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu 
prevăd construcţii, în limita a 5%. 

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile 



ATENŢIE! Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât 
partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investiţie realizată 
din cheltuielile neeligibile. 

Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 

1. impozite şi taxe fiscale; 

2. costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

3. comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

4. achiziţionare de echipament second – hand; 

5. investiţii realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/ sau acvacultura; 

   6. achiziţionarea cailor pentru curse şi competiţii; 

7. cheltuieli generate de activităţile de creştere a cailor; 

8. achiziţionarea de teren/ clădiri; 

9. achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 

10. achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de 

transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate 

principală; 

11. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. 

a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; 

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana 
impozabilă (persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, 
precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică), care îndeplineşte 
cumulativ condiţiile: 

- nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA); 

- TVA-ul este nerecuperabil; 

- este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la 

bugetul de stat sau din alte surse). 

ATENŢIE! Pentru beneficiarii publici care accesează Măsura 313, TVA-ul este cheltuială 
neeligibilă prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 2005, care indică în 
mod explicit această categorie ca fiind exclusă de la finanţarea cheltuielilor cu TVA-ul din 
acest fond. Autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate 
integral din bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate 
juridică pentru activitatea desfăşurată fără scop patrimonial, îşi vor putea deconta 
sumele necesare acoperirii plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii 
şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii 
Europene şi/ sau dincofinanţarea aferentă, de la bugetul de stat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare (OUG 74/ 2009). 



 

12. costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului euro APDRP; 

13. contribuţia în natură; 

14. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 
asigurare, etc.; 

15. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a 
planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

16. costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente. 

 Investiţiile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 
224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

i. 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. 

ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public 
nerambursabil va fi de până la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în 
cazul proiectelor de investiţii în agroturism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în 
cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect 
pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

ATENȚIE! Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente 

componentei d, trebuie să se încadreaze în limita a 10.000 Euro. Costurile 

eligibile 

reprezentând investițiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita 

a 5.500 Euro. 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5000 de Euro. 

 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 
pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţie 
publică 

naţională 

Contribuţie 
privată 

8 43.046 344.370 234.172 58.543 51.655

 

Indicatori de realizare 



Indicator 

 

Ținta 2011-
2014 

Procent 
indeplinire 
criterii de 
selectie 

Număr de activități turistice noi sprijinite: 

8 

- infrastructură la scară mică, precum centrele 
de informare turistică, amenajare marcaje/trasee 
turistice 5 

- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism 
rural 

- 

-activitati recreationale 2

-investitii in infrastructura de primire turistica 1

Număr locuri de muncă create

3 

Numarul suplimentar de vizite turistice

Împarțite pe număr de înnoptări, număr de 
turiști pe zi 

2.500

Număr de activități recreaționale 2

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani 2 25% 

Număr de proiecte realizate în cooperare 1 12.5% 

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de 
protecția mediului 

2 25% 

 


