Apel de proiecte pentru investiții în turism și cultură
➔ Finanțator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, programul PNRR
➔ Solicitanți eligibili: 1. Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor fortificate, bisericilor de lemn,
mânăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților și
ruta bisericilor fortificate: - unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea; persoanele juridice de drept privat (definite conform OG nr. 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare), care au drepturi reale pentru care poate fi acordat dreptul de intervenție
asupra obiectivului (avize/autorizație de construire); - unitățile aparținând unui cult religios
recunoscut în România. 2. Ruta caselor cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea
peisajului cultural din Delta Dunării: - unități administrativ teritoriale sau parteneriate între
acestea; - organizațiile neguvernamentale; - persoane fizice; 3. Ruta gastronomiei tradiționale: consilii județene sau parteneriate între acestea.
➔ Obiectivul programului: Scopul este promovarea, modernizarea/reabilitarea siturilor turistice cu
impact național și internațional incluse în cele 12 rute, identificate în zonele de destinație optimă.
➔ Activități eligibile: Rutele aferente Investiției I1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale vor
avea 2 componente importante după cum urmează: a. Componenta de promovare prin
intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon; b. Componenta de
restaurare/revitalizare/construire a unor obiective/situri în cazul a 10 rute, care pe baza valorii și
unicității lor sunt parte componentă esențială a acestor rute. Activități de restaurare/revitalizare:
- restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi),
amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor, amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin
accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare. Cele 12 rute sunt: ruta castelelor, ruta curiilor,
ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor din lemn,
ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta
cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei,
ruta satelor cu arhitectură tradițională. Activitățile relevante sunt: Activități de promovare: digitalizarea siturilor incluse în cadrul rutei; - crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor; marcarea și semnalizarea rutei/siturilor incluse în cadrul rutei; - crearea unei oferte culturale
comune.
➔ Valoarea grantului: Variabil, în funcție de rutele aferente investiției.
➔ Contribuția beneficiarului: Pentru ajutoarele care nu depășesc 2 milioane euro, valoarea
maximă a ajutorului poate fi stabilită la 80 % din costurile eligibile.
➔ Termen limită: 13 martie 2022, ora 24:00
➔ Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turismsi-cultura/

