EXTRAS DIN

HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017 privind aprobarea Programului pentru
dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor
de eligibilitate aproiectelor de investiţii în turism
B) Criteriile de calificare a proiectului
1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a
unităţii administrativteritoriale
care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea
asupra
terenului.
2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de
urbanism,
conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.
3. În cazul programului de dezvoltare "Schi în România", cu componenta principală "Turism pentru
practicarea schiului
şi a altor sporturi de iarnă", unitatea administrativ-teritorială va prezenta documentele privind
schimbul de teren pentru
scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism.
4. În cazul finanţării obiectivelor de investiţii, documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului
de investiţie trebuie
să fie întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să aibă toate avizele şi autorizaţiile
necesare.
5. Respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Turismului, acolo unde există.
6. Toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al
Ministerului
Turismului, denumit în continuare CTE, pe documentaţiile tehnico-economice întocmite. Orice
modificare a proiectului
din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul CTE.
7. După obţinerea avizului CTE, prezentarea autorizaţiei de construire, până, cel mai târziu, la data
de 31 decembrie
2019, în vederea acordării finanţării.
8. Prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă,
respectiv a listei
structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică.
9. Prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite ai unităţilor
administrativteritoriale
solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că investiţia ce urmează a fi realizată nu este
finanţabilă din
alte fonduri cu finanţare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă.
10. Pot fi acceptate şi proiecte depuse de către asociaţiile formate din unităţi administrativ-teritoriale,
constituite în
condiţiile legii.
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