
Felhívás turisztikai és kulturális beruházásokra 
 

➔ Pályáztató: Európai Beruházási és Projektek Minisztériuma, PNRR program 

➔ Pályázhatnak: 1. Várak, kúriák, őrtornyok, erődtemplomok, fatemplomok, kolostorok útvonala 

Moldva térségében, Szent László útja, római erődök útvonala, várak és erődtemplomok útvonalai 

esetében: - területi közigazgatási egységek vagy partnerségeik; - magánjogi jogi személyek (a 

26/2000. sz. Kormányrendelet szerint), amelyek beavatkozási jogokkal rendelkeznek (építési 

engedély); - a Romániában elismert egyházakhoz tartozó szervezetek. 2. Hagyományos építészetű 

házak útja, a Duna-delta kultúrtáj helyreállításának útvonala: - területi közigazgatási egységek, 

illetve ezek közötti partnerségek; - civil szervezetek; - magánszemélyek; 3. A tradicionális 

gasztronómia útja: - megyei tanácsok vagy a közöttük fennálló partnerségek. 

➔ A program célja: A 12 turisztikai útvonalon szereplő desztináció területeken meghatározott hazai 

és nemzetközi hatású turisztikai helyszínek népszerűsítése, korszerűsítése/rehabilitációja. 

➔ Támogatható tevékenységek: A 12 turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítésének 2 fontos 

összetevője lehet: a) promóciós tevékenységrk útvonalak, jelzések, telefonos alkalmazások 

digitalizálásán keresztül; b) Egyes cél/telephelyek helyreállításának/revitalizálásának/építésének 

komponense 10 útvonal esetében, amelyek értékük és egyediségük alapján ezen útvonalak 

lényeges részét képezik. A 12 útvonal a következő: Várak, kúriák, őrtornyok, erődtemplomok, 

fatemplomok, kolostorok útvonala Moldva térségében, Szent László útja, római erődök útvonala, 

várak, erődtemplomok útvonala, hagyományos építészetű házak útja, a Duna-delta kultúrtáj 

helyreállításának útvonala. A releváns tevékenységek a következők: Promóciós tevékenységek: - 

az útvonalon szereplő helyszínek digitalizálása; - a látogatóknak szánt alkalmazás létrehozása; - az 

útvonalon szereplő útvonal/helyek megjelölése, jelzése; - közös kulturális kínálat kialakítása. 

Restaurálási/revitalizációs tevékenységek: -restaurálás, épületek állagmegóvása, kiállítóterek 

kialakítása (lehet új építés), szükség esetén bekötőút rendezése a látogatók fogadására; -a 

bekötőutak rendezése minimális beavatkozási munkák, amelyek legalább gyalogos hozzáférést 

tesznek lehetővé. Az aszfaltozási munkákat nem finanszírozzák. 

➔ Megpályázható összeg:  Változó, a célzott turisztikai útvonaltól függően. 

➔ Az önrész mértéke: 2 millió eurót meg nem haladó támogatás esetén a támogatás maximális 

összege az elszámolható költségek 80%-ában határozható meg. 

➔ Benyújtási határidő: 2022. március 13. 24.00 óra 

➔ További információk:  https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-

cultura/l 
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