
Relansată în luna noiembrie 2009, cea de-a doua
pe acest domeniu a fost suspendată

în regiunea noastră
din cauza depăşirii prin fondurile

solicitate . Până la data
suspendării, un număr de

un
singur proiect a rămas în curs de evaluare, solicitând spre
finanţare aproape un milion de euro, în timp ce un număr de
3 cereri de finanţare mai sunt în etapa

actate până la 30 iulie
2010, valoarea finanţării nerambursabile acordate fiind de
18,57 milioane euro. Proiectele aflate în etapă de
precontractare solicită

fost depăşit de către cererile de
finanţare

Prin contractele de finanţare semnate până în prezent vor fi
reabilitate 2 cetăţi obiectiv de patrimoniu, vor fi
modernizate 4 unităţi de cazare şi alte 2 structuri de
agrement vor reuşi să se dezvolte. Un număr de 3 puncte
Salvamont noi vor fi construite, iar

ecum şi o pârtie nouă de schi, în lungime
de 540 m, va fi construită.

sesiune de
depunere a proiectelor

, patru luni mai târziu, respectiv în 25
februarie 2010, ora 12.00,

, cu 150%, a bugetului alocat
58 proiecte au fost depuse, din

care 37 proiecte au fost respinse. La data de 30 iulie 2010

de precontractare.
Unsprezece proiecte au fost contr

aproape trei milioane euro. Bugetul
alocat acestui domeniu a

depuse cu 11,60 milioane euro.

un alt punct Salvamont
va fi reabilitat, pr
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Prin ,
respectiv prin domeniile majore au fost
alocate peste 50,33 milioane euro pentru dezvoltarea turistic a
Regiunii Centru. Investi iile în turism i cultur

vor permite Regiunii Centru s
foloseasc ialul turistic i
patrimoniul cultural în localizarea i consolidarea identit ii
proprii. Prin aceste fonduri, i

t avantajele competitive
ugat inut calitativ i cognitiv ridicat, atât pe

pie e tradi ionale c i pe pie n formare.

Valorificarea atrac iilor turistice din diferitele zone ale regiunii
va terea economic n

iei
nd areale cu competitivitate economic sc în

zone atractive pentru investitori.

izarea infrastructurilor conexe” a fost lansat la
nivel regional în 14 martie 2008, iar bugetul alocat domeniului,
pe perioada 2007-2013, este de 25,15 milioane euro. Prin

AXA PRIORITARĂ 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”
de intervenţie 5.1 şi 5.2,

ă
ţ ş ă prevăzute prin

Programul Operaţional Regional ă
ă avantajele oferite de potenţ ş

ş ăţ
Regiunea Centru va încerca să-ş

îmbună ăţească în sectoare cu valoare
adă ă mare şi conţ ş

ţ ţ ât ş ţe noi, î

ţ
contribui la creş ă a unor centre urbane î

declin, prin favorizarea apariţ şi dezvoltării firmelor locale,
transformâ ă ăzută

„Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea / modern

acest
domeniu fondurile se alocă pentru restaurarea, protecţia şi
conservarea obiectivelor cu potenţial turistic care sunt incluse în
patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural naţional şi patrimoniul
cultural local din mediul urban.

Domeniul major de intervenţie 5.1

Depunerea de proiecte pe acest
domeniu de intervenţie a fost
suspendată la 30 iulie 2009,
orele 16.00. Până la data
suspendării au fost depuse un
număr de din care
10 au fost respinse.

Două proiecte cu o valoare de
13,45 milioane euro sumă
solicitată, au fost contractate
până în prezent. Un număr de 3
proiecte, ce solicită 11,61
m i l i o a n e e u r o f o n d u r i
nerambursabile sunt, la

î n fază de
precontractare, urmând a
semna contractele de finanţare
în perioada următoare. Alte 17
proiecte depuse spre finanţare
au fost incluse pe lista de
rezervă a acestui domeniu, iar
unul a rămas în evaluare.
Bugetul alocat domeniului a fost
depăşit,

D

surselor naturale şi creşterii calităţii
serviciilor turistice

Fondurile alocate acestui
domeniu finanţea ă obiectivele cu potenţial turistic care sunt
incluse î ăţile din mediul urban, localităţile din mediul
rural î

ţ ş
nt dacă

33 proiecte,

,

finalul
l un i i i u l i e ,

prin cererile depuse,
contractate sau aflate în
diferite etape de evaluare, cu 53,14 milioane euro.

Cel de-al doilea domeniu al axei,
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de

turism pentru valorificarea re
” a fost deschis depunerii de proiecte pe data

de 29 aprilie 2008, iar bugetul alocat domeniului pe perioada
2007-2013 este de 25,18 milioane euro.

z
n localit

n care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de
1.500.000 euro, sta iunile balneare i balneo-climatice
(indifere sunt localizate în mediul rural sau urban).

omeniul major de intervenţie
5.2

La finele anului 2008 Comitetul de Monitorizare al
Programului Operaţional Regional a

la nivel naţional.

Lista detaliată a proiectelor contractate poate fi accesată pe
site-ul , secţiunea Regio 2007-
2013, Lista proiecte contractate.Această ă se actualizează
permanent pe măsură ce se semnează noi contracte de
finanţare nerambursabilă de către toate cele trei părţi
implicate în proces, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management a
programului, ADR Centru în calitate de Organism Intermediar
şi Beneficiarul.

decis suspendarea acestui
domeniu

ADR Centru, www.adrcentru.ro
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