
Unitățile administrativ-teritoriale: județe;

Unitățile administrativ-teritoriale: municipii, orașe, comune atestate

ca stațiuni  turistice;

Parteneriate între entitățile de mai sus.

min. 1.000.000 euro 

max.  8.000.000 euro

98%

Dezvoltarea infrastructurii turistice specifice:

Amenajarea și dezvoltarea unor trasee pentru practicarea

activităților recreative și sportive;

Sprijinirea dezvoltării turismului montan;

Zone multifuncționale de agrement;

Piste ciclabile și alei pietonale;

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică.

66,5 milioane euro

Stațiuni turistice

O Europă mai socială O regiune educată și
atractivă

contribuția maximă a programului 
 la cheltuielile eligibile 

Valorificăm potențialul turistic și creăm oportunități economice!
 
 

Turism durabil 



Numărul siturilor  turistice care beneficiază de

sprijin;

Numărul de vizitatori ai siturilor culturale și 

 turistice care beneficiază de sprijin.

Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de

construire;

Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția

asupra imobilului, conform legislației în vigoare;

Sunt eligibile numai investițiile în stațiunile turistice, conform

Hotărârii nr. 852/2008, Anexa 5;

Proiectele trebuie să se regăsească într-o strategie locală sau

județeană care să identifice și să fundamenteze turismul ca un

sector cheie în dezvoltarea socio-economică a stațiunii

turistice/a județului;

Fondurile alocate acestui sector vor fi repartizate la nivel

județean, fiecare județ având o alocare predefinită;

În Regiunea Vest sunt atestate în prezent 18 stațiuni turistice,

dintre care 6 de interes național, 12 de interes local, iar 5 au

inclusiv statut de stațiuni balneoclimatice sau balneare:

județul Arad: Moneasa, Ghioroc, Lipova;

județul Caraș-Severin: Băile Herculane, Zona Borlova – Muntele

Mic, Turnu Ruieni, Anina, Crivaia, Secu, Semenic, Trei Ape;

județul Hunedoara: Geoagiu-Băi, Zona Parâng - Petroşani,

Uricani, Straja, Vaţa de Jos;

județul Timiș: Buziaș, Călacea, Sânnicolau Mare;

Sunt eligibile cheltuielile cu promovarea turistică, inclusiv

activități de digitalizare.  

Populația regiunii, turiștii și vizitatorii, agenții economici care vor beneficia de sprijin

indirect prin reabilitarea / dezvoltarea unor infrastructuri turistice. 

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se publica în

perioada următoare. 



Numărul mare de stațiuni turistice cu funcțiuni mixte: balneare,

wellness, recreative, active, reprezintă un atu al Regiunii Vest;

Stațiunile balneare sunt elemente cheie pentru turismul regional,

datorită calității izvoarelor termale, amplasării, patrimoniului istoric,

precum şi interesului pentru turismul balnear şi medical;

Stațiunile montane din județele Hunedoara și Caraș-Severin se

bucură de o mare popularitate în sezonul de vară și de iarnă și

prezintă un potențial turistic semnificativ;

În afară de promovarea investițiilor în stațiunile turistice, POR Vest

2021-2027 sprijină turismul durabil și prin restaurarea obiectivelor

de patrimoniu cultural UNESCO (Prioritatea 6) și național (Prioritatea

7);

Prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 au fost

selectate proiecte din portofoliul 2021-2027 în domeniul

dezvoltării turismului pentru finanțarea documentațiilor tehnico-

economice necesare implementării acestora. Documentațiile sunt

verificate de experți ADR Vest.

revitalizarea economică a zonei în beneficiul comunităților locale;

crearea de oportunități de angajare în comunitățile locale, inclusiv

pentru grupurile vulnerabile cu dificultăți de integrare pe piața

muncii.

Dezvoltarea turismului contribuie la:

EDITARE: ADR Vest (www.adrvest.ro)

IMAGINI:               canva.com

Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va  fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 
 

Potențial neexploatat al stațiunilor turistice;

Slaba valorificare a resurselor naturale și antropice;

Investiții modeste și necoerente;

Lipsa promovării;

Impactul semnificativ al pandemiei de COVID-19 asupra turismului.

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

mailto:consultare@adrvest.ro

