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Acest modul de formare face parte din Cursul de pregătire destinat turismului cultural, care a fost dezvoltat în cadrul 

parteneriatului strategic Erasmus + EUROPETOUR, o inițiativă europeană menită să deblocheze potențialul economic 

al comorilor culturale remarcabile ale Europei și să încurajeze zonele rurale să valorifice potențialul turismului 

cultural.  

 

Puteți găsi mai multe informații pe site-ul proiectului: http://www.europetour.tips  

 

Foto: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger, Jens Hackmann 

 

 

 
 

Această lucrare este licențiată sub licența internațională Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

4.0. 

 

Sunteți liber să: 

 Distribuiți - copiați și redistribuiți materialul în orice mediu sau format 
 Adaptare / autorizare- remixare, transformare și dezvoltare pe baza materialului 

în următorii termeni: 

· Atribuire - Trebuie să acordați creditul adecvat, să furnizați o legătură cu licența și să indicați dacă au fost făcute 

schimbări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu într-o manieră în care să fie sugerat faptul că 

licențiatorul este de acord cu dvs. sau cu folosirea acelui material. 

· NonComercial/ Nu se poate vinde - Nu puteți folosi materialul în scopuri comerciale. 

· ShareAlike/ Distribirea sub aceeași licență ca originalul - Dacă remixați, transformați sau construiți alte materiale, 

trebuie să le distribuiți contribuțiile dvs. sub aceeași licență ca și originalul.  

 

 

 
 

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a 

informațiilor conținute în aceasta. 
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Conținutul modulului 
 

Acest capitol vă va informa despre diferitele sisteme de finanțare necesare pentru asigurarea viabilității financiare a 

organizației dvs. din domeniul turismului cultural. 

 

Unitatea 1 Prezentare generală a instrumentelor de finanțare 

Unitatea 2 Finanțare internă 

Unitatea 3 Schemele de finanțare externă 

Unitatea 4 Finanțarea prin fonduri europene 

Unitatea 5 Participarea în programele europene 

Unitatea 6 Programe naționale de finanțare a turismului cultural 

Obiective de învățare 
 

Până acum ați aflat că activitățile dvs. cultural- turistice au întotdeauna o dimensiune antreprenorială cu mai multe 

aspecte care țin de domeniul afacerilor. Una dintre cele mai importante întrebări privind înființarea unei afaceri este 

finanțarea fazelor de pregătire și implementare. Trebuie stabilite rezultate pentru piața turistică, trebuie definit 

conceptul antreprenorial, resursele trebuie structurate și primii pași către operațiunile de afaceri trebuie realizați. 
Există câteva modele diferite de referinț  ă și surse de finanțare disponibile pentru astfel de măsuri pentru așa-

numitele etape de pregătire și start-up ale conceptelor de turism cultural antreprenorial. Acest modul va introduce 

câteva dintre schemele de finanțare relevante și caracteristicile unice ale posibilităților de finanțare fiind disponibile. 

 

Înainte de planificarea, implementarea și dezvoltarea conceptului de turism cultural, trebuie luate în considerare 

alternativele pentru finanțarea cu succes a operațiunilor de afaceri. Fiecare opțiune de finanțare individuală trebuie 

discutată și, prin urmare, trebuie luate în considerare diferitele acțiuni alternative pe care un întreprinzător le poate 

lua. Prin urmare, întreprinzătorii din domeniul turismului cultural au nevoie de o imagine de ansamblu asupra 

diferitelor forme de finanțare, dar și de a obține, pe cont propriu, o perspectivă mai detaliată asupra motivațiilor și 
perspectivelor potențialilor furnizori de capital. În consecință, acest modul are mai multe obiective: 

 

 În primul rând, dorim să oferim o imagine de ansamblu asupra diferitelor scheme de finanțare disponibile. 

Veți vedea că există mult mai multe posibilități decât împrumuturile convenționale. 

 

 În al doilea rând, am realizat o prezentare generală a celor mai importante mecanisme de finanțare din 

țările parteneriatului. Le veți găsi în diferitele versiuni lingvistice. 

 

 În al treilea rând, dorim să sensibilizăm cititorul asupra existenței finanțării europene. Vom rezuma într-o 

formă ușor de înțeles și accesibilă diferitele surse de finanțare disponibile în Uniunea Europeană: vom arăta 

că nu sunt disponibile numai scheme de finanțare, ci și diverse programe în care întreprinderile din 

domeniul turismului pot participa și pot primi finanțare. După explorarea junglei de finanțare, am selectat 

cele opt fonduri și programe europene cele mai importante, care par a fi "exploatabile" pentru turismul 

cultural din mediul rural. 
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Prezentare generală a instrumentelor de finanțare 
 

Lansarea unei afaceri în domeniul turismului cultural necesită finanțare, care poate fi din resurse proprii sau poate 

fi obținută din altă parte. Atunci când o companie generează finanțarea din surse proprii, adică din active proprii, 

din profiturile proprii, o numim o sursă internă de finanțare. Atunci când o companie are nevoie de mai mulți bani 

și doar sursele interne nu sunt suficiente, se apeleaz  la ă împrumuturi de la bănci sau alte instituții financiare. 

Următorul grafic oferă o prezentare generală a diferitelor scheme de finanțare în general: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dacă facem o comparație rapidă, vom constata că există diferențe esențiale între finanțarea internă și finanțarea 

externă: 

 

• Sursele interne de finanțare sunt surse din cadrul afacerii. Sursele externe de finanțare, pe de altă parte, sunt surse 

din afara afacerii. 

• Companiile caută fonduri interne atunci când cerința pentru fonduri este destul de scăzută. În acest caz, sursele 

externe de finanțare sunt de obicei destul de mari. 

• Când o companie furnizează finanțarea internă, costul capitalului este destul de scăzut. În cazul surselor externe 

de finanțare, costul capitalului este mediu și ridicat. 

• Sursele interne de finanțare nu necesită garanții. Dar sursele externe de finanțare necesită garanție (sau transfer 

de proprietate). 

 

Exemple relevante pentru surse interne și externe de finanțare sunt ilustrate mai jos. 

 

Sursele interne și externe de finanțare sunt importante, dar antreprenorul ar trebui să știe unde și ce să folosească. 

Antreprenorul ar trebui să știe și când să folosească aceste surse sau să fie mai specific. Antreprenorul ar trebui să 

fie conștient de faptul că, în orice moment al ciclului de viață al conceptului antreprenorial, toate sursele de finanțare 

și schemele de finanțare sunt disponibile în mod corespunzător. 

 



 

 

TURISM CULTURAL  
MODUL 7 – FINANȚAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR TURISTICE 

 
 

 
7 

 

"J-curba finanțării antreprenoriale" (care este în literatură adesea refracționată și ca "curbă de hochei" descrie 

diferitele faze ale finanțării unei afaceri, de la pornirea acesteia până la secțiile de creștere și exploatare durabilă. 

Toate aceste etape și diversele surse de finanțare și reprezintă, în consecință, provocări specifice. 

 

 

 
 

 

După cum arată diagrama de mai sus, curba J este utilizată pentru a ilustra tendința finanțării antreprenoriale de a 

obține randamente negative în primii ani și de a obține câștiguri pentru investiții în anii urm toriă . Diagrama arată, 

de asemenea, că în fiecare dintre aceste căi de creștere există doar instrumente de finanțare specifice, pe măsură ce 

afacerea crește. În primii ani, un număr de factori contribuie la întoarcerea negativă, incluzând costurile de stimulare, 

costurile de marketing, salariile, efortul de gestionare, costurile echivalente de bază etc. În timp, operațiunile vor 

începe să câștige câștiguri nerealizate urmate eventual de evenimente în care câștigurile sunt realizate și o extindere 

a afacerii poate fi realizată prin așa-numita "creștere organică", ceea ce înseamnă, în principal, din veniturile proprii 

și din alte scheme de finanțare internă, așa cum vor fi prezentate în capitolul următor. 
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Notă introductivă 
 
În modulele anterioare ați învățat cum să vă profesionalizați în turismul cultural pentru a genera venituri. V-ați 
familiarizat cu cele mai importante instrumente și metode de care aveți nevoie. Aceasta este modalitatea sustenabilă 

de a vă face întreprinderea de turism cultural sustenabilă pentru viitor. 

 

În acest modul veți învăța multe despre instrumentele de finanțare care nu sunt ușor de obținut și care nu sunt 

neapărat durabile. Aceste instrumente reprezintă, în cel mai bun caz, un supliment al angajamentului dvs. 

antreprenorial pentru stimularea dezvoltării. Nu vor fi niciodată în centrul afacerii dvs. dacă doriți să vă organizați în 

mod durabil compania. La prima vedere, unele dintre instrumentele prezentate mai jos pot părea foarte departe de 

realitatea voastră de lucru ca o întreprindere de turism cultural. Credeți-ne: nu este! Dacă doriți să vă poziționați 
profesional pe piața turismului cultural, mai devreme sau mai târziu, va trebui să vă ocupați de aceasta, deoarece 

aceasta va deveni sau este deja o parte a strategiei dvs. antreprenoriale. 

 

Dar nu vă lăsați păcăliți de bogăția posibilelor instrumente de finanțare: acestea sunt instrumente pentru dezvoltarea 

întreprinderii dvs., nu un scop în sine. Primul dvs. obiectiv ca antreprenor în domeniul turismului cultural va fi 

întotdeauna să generați venituri directe din activitățile dvs. de afaceri. 

Finanțare internă 
 
Pentru a v  dezvolta afacerea ă cultural-turistică, este important să investiți în ea. Aceasta înseamnă că aveți nevoie 

de acces la finanțare. Din păcate, posibilele surse externe de finanțare - sponsori, donatori, creditori sau investitori 

- sunt adesea sceptici, mai ales în cazul întreprinderilor mai mici. Acest lucru vă poate lăsa să vă bazați pe resurse 

interne de finanțare pentru a investi în afacerea dvs. 

Ce sunt sursele interne de finanțare? 

Venituri proprii 
Rezultatele încasate reprezintă o sursă ușoară de finanțare internă de utilizat deoarece sunt active lichide. Rezultatul 

câștigat este partea din venitul net pe care l-ați păstrat în afacerea dvs. și care nu a fost plătită. Într-o afacere mică, 

veniturile reținute sunt de obicei plătite proprietarilor, care de multe ori nu realizează un salariu bugetat. În loc să 

plătiți câștigurile încasate, le puteți reinvesti în proiectul dvs. de turism cultural. 

 

Active curente 
Activele curente constau în numerar sau orice altceva care poate fi ușor convertit în numerar. De exemplu, dacă 

afacerea dvs. deține acțiuni în alte companii, le puteți vinde și utilizați venitul ca sursă de finanțare. Cu toate acestea, 

trebuie să fiți atenți să nu micșorați activele curente la niveluri mai mici decât datoriile curente, deoarece acest lucru 

vă poate împiedica să vă plătiți datoriile. 

 

Active fixe 
Activele fixe sunt cele care nu pot fi ușor convertite în numerar. De obicei, aceste active includ echipamente, cl diri ă
și alte proprietăți. Deoarece aceste active au nevoie de timp pentru a se converti în numerar, nu pot fi invocate 
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pentru accesul pe termen scurt la finanțare. Dacă aveți timp, totuși, ați putea vinde, de exemplu, anumite 

echipamente sau chiar proprietăți pentru a investi în afacerea dvs. 

Economii personale 
Economiile personale sunt coloana vertebrală a multor întreprinderi mici de turism. Dacă afacerea dvs. nu are activele 

necesare pentru a vă finanța proiectul, puteți avea în continuare fonduri personale pe care le puteți aduce în afacere. 

Aceasta oferă o alternativă la căutarea finanțatorilor externi sau a împrumuturilor și vă permite să păstrați controlul 

asupra afacerii dvs. 

Resurse cu titlu gratuit 
 

V-ați gândit vreodată la resursele gratuite care sunt disponibile pentru dvs.? Acestea pot fi considerate ca finanțare 

internă, deși, la prima vedere, ar putea să nu pară ca finanțare. Contribuțiile voluntare ale susținătorilor, rețelelor și 
informațiilor gratuite cu privire la orice problemă relevantă ar putea fi acest tip de resurse. De exemplu. camerele 

de comerț oferă numeroase măsuri gratuite de sprijin, care sunt resurse la care le aveți acces în mod gratuit - trebuie 

doar să le accesați! 

Avantajele finanțării interne  

Finanțarea internă vs. Finanțarea bancară 
Când utilizați fonduri ale companiei, nu trebuie să plătiți dobânzi băncii. De asemenea, nu trebuie să treceți prin 

procesul de depunere a cererilor, care poate fi costisitor dacă trebuie să plătiți pe cineva să pregătească declarațiile 

de profit și pierdere, bilanțurile și alte documente solicitate de bancă. 

Finanțarea internă vs. Stocul de vânzare 
O modalitate de a strânge bani pentru proiectele dvs. de afaceri este de a vinde acțiuni investitorilor. Acest lucru le 

conferă o parte din proprietate asupra afacerii dvs. Utilizarea fondurilor interne oferă avantajul de a menține 

controlul în mâinile fondatorilor companiei. 

 

Finanțarea internă vs. Subvenții guvernamentale 
Mai ales în sectorul turismului, afacerea dvs. poate beneficia de subvenții guvernamentale în anumite circumstanțe. 

Cu toate acestea, procesul de aplicare poate fi lung și scump. Cheltuielile provin din pregătirea documentației pentru 

aceste subvenții. Trebuie să câștigi aprobarea agenției care acordă subvenția și acest lucru poate implica mai multe 

persoane și comitete. Cu finanțare internă, puteți începe imediat proiectul dvs., fără a fi nevoie de altă aprobare 

decât cea a conducerii. 

 

Finanțarea internă vs. Vânzarea de active 
Unele întreprinderi încearcă să finanțeze noi cheltuieli prin vânzarea de active. Aceasta scade valoarea companiei și 
poate declanșa costuri de tranzacție, precum și taxe. Finanțarea internă păstrează toate activele companiei și nu 

implică cheltuieli suplimentare dincolo de costul proiectului în sine. 
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Scheme de finanțare externă 

Vă confruntați cu o situație care necesită finanțare? 
 

Accesul dvs. la finanțare depinde de atractivitatea afacerii dvs. din domeniul turismului cultural, care se adresează 

donatorilor și instituțiilor financiare. Capacitatea dvs. de a vă planifica și gestiona nevoile de finanțare și de a dezvolta 

o propunere de afaceri robustă este o problemă crucială; și aceasta include și cunoașterea opțiunilor de finanțare 

disponibile. Planificarea strategică a afacerilor este esențială pentru a pune la punct structurile care să răspundă 

nevoilor de finanțare ale afacerii dvs. și pentru a vă asigura viabilitatea afacerii dvs. într-un mediu turistic din ce în 

ce mai complex. 

 

Toate întreprinderile se confrunt  cu nevoiaă  de acces la o finanțare suficientă pentru a crește. Chiar și în cazul în care 

este posibil să nu doriți să investiți, să vă extindeți și să vă dezvoltați afacerea, întreprinderea dvs. de turism cultural 

va avea nevoie de finanțare pentru a vă susține funcționarea zilnică și pentru a vă menține poziția pe piață. 

 

De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că multe întreprinderi mici de turism cultural, în special în zonele 

rurale, sunt gestionate de persoane care nu au o diplomă de studii în administrarea afacerilor. Afacerile acestor 

"antreprenori de profesie", adesea tineri sau persoane care lucrează pe un model asociativ, se confruntă cu provocări 

mai mari în accesarea finanțării externe. Propunerile lor de afaceri nu pot fi bine întemeiate sau robuste din punct 

de vedere comercial. Băncile sunt tot mai reticente să finanțeze acești întreprinzători și alți nou-veniți, dar și 
înțelegerea lor cu privire la afacerile din domeniul turismului poate fi limitată, iar cunoștințele și abilitățile lor în 

domeniul managementului financiar ar putea avea nevoie de sprijin. 

 

Solicit rile de garană ții colaterale ale băncilor pentru acordarea unui împrumut au, de asemenea, un impact asupra 

capacității întreprinderilor de turism cultural. Acest lucru poate deveni un obstacol major, mai ales dacă sunteți un 

furnizor de servicii care nu are sau are puține active fixe sau corporale. Băncile se uită în general la garanțiile 

imobiliare de tip ipotecar atunci când evaluează cererea dvs. de finanțare, mai degrabă decât s  ia în considerare ă
fluxul de numerar și capacitatea de generare a profitului. Activitatea dvs. din domeniul turismului bazată pe servicii 

se va confrunta de obicei cu dificultăți în evaluarea valorii de piață a imobilizărilor dvs. necorporale, care nu vor fi 

acceptate ca garanții. Aceasta înseamnă că afacerea dvs. va fi semnificativ subevaluată. Orientarea băncilor asupra 

garanțiilor imobiliare este, de asemenea, o provocare dacă proprietatea dvs. este deja angajată să obțină un 

împrumut. 
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Finanțarea inovării și a noilor inițiative antreprenoriale din domeniul 
turismului cultural 

În primele etape ale unei idei sau ale unui proces de dezvoltare a produsului, afacerea dvs. nu este încă viabilă din 

punct de vedere economic sau, am putea spune, nu e profitabilă. Sunteți într-o zonă de pierderi. În afară de propriul 

dvs. capital, această fază este, de obicei, finanțată cu fonduri de la prieteni și de familie care decid, pe baza 

informațiilor private, dacă să investească sau nu în ideea sau proiectul dvs. 

 

Sprijinul public va consta, de obicei, în diferite subvenții de implementare, inclusiv subvenții la dobândă, subvenții 
sau stimulente fiscale. Consultați secțiunea 2 care va conține o listă a subdomeniilor naționale sau regionale pe care 

le-ați putea folosi. În unitățile 3 și 4 veți găsi o prezentare generală a fondurilor europene și a programelor europene 

cu finanțare. 

 

 
 

Instrumente financiare disponibile pentru start-up-urile din turismul cultural 
 
 
Suport privat 

 
Suport public 

 
Economii personale  
(prieteni și familie) 
Donatori 
Sponsori privați 
 

 
Subvenționarea ratei dobânzii 
Grant-uri 
Stimulente fiscale 

 

Finanțarea dezvoltării organizațiilor de turism cultural existente  
Pe parcursul etapelor de dezvoltare a afacerii dvs. din domeniul turismului cultural, aceasta va deveni treptat viabilă 

din punct de vedere economic. Veți putea accesa o varietate mai mare de resurse financiare: 

• credite  

• oportunități de crowdfunding (sponsorizare) 

• fonduri de capital privat 

care vă vor ajuta să vă finanțați nevoile de zi cu zi sau activitățile de renovare și extindere. 

 

Dacă aveți o afacere mică, probabil că vă veți baza în mare măsură pe surse interne și informale de finanțare, cum ar 

fi împrumuturi personale, facilități de descoperire de cont, utilizarea cardurilor de credit, economii și capital propriu, 

atunci când trebuie să vă finanțați operațiunile curente. 

 

Veniturile câștigate sunt dificil de acumulat pentru întreprinderile mici din turism, deoarece cele mai multe câștiguri 

sunt imediat reinvestite. 
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Instrumente de finanțare disponibile pentru societățile de turism cultural 

 
Suport privat 

 
Suport public 

 
Credite bancare 
Finanțarea pe bază de active 
Capitaluri proprii și capital de risc 
Sponsorizări 
 

 
Garantarea împrumuturilor 

 
Creditele bancare pe termen scurt sunt potrivite pentru finanțarea activităților dvs. de marketing, pentru 

achiziționarea unui nou software sau a tehnologiilor de ultim  oră ă sau pentru revigorarea produselor dvs. Creditele 

bancare pe termen mediu și lung sunt mai potrivite pentru proiecte de investiții mai mari, inclusiv renovarea sau 

dezvoltarea de noi facilități. Facilitățile overdraft sunt un instrument important, dar costisitor, utilizat de 

întreprinderile sezoniere pentru a gestiona fluxul de numerar, în special la începutul sezonului. 

 

În orice caz, dacă vă planificați o afacere culturală torusim și aveți planul de afaceri pregătit pentru o revizuire externă, 

atunci este foarte recomandat să discutați o oportunitate de finanțare cu reprezentanții băncilor. Scopul nu este 

neapărat să primească un împrumut bancar; în plus, băncile oferă un set diversificat de asistență de pornire, care 

poate varia de la suportul de management și consultanță, până la fluxul de informații pentru a vă evalua conceptul 

fără taxe, pentru a accesa numerele locale, regionale până la organizarea și participarea la târguri. 

 

Dacă trebuie să vă bazați pe anumite bunuri pentru operațiunile dvs. comerciale (de ex. Biciclete pentru excursii sau 

mobilier de bucătărie, dacă oferiți servicii de alimentație), puteți împrumuta folosind modalitatea de finanțare pe 

bază de active. Motivul este similar: activul este utilizat ca o garanție pentru împrumut. Cu toate acestea, finanțarea 

pe bază de active nu este adecvată pentru turismul care produce doar servicii necorporale. 

 

Noi abordări de finanțare cu o participare mai mare a sectorului privat 
 

În timp ce finanțarea bancară va continua să fie crucială pentru majoritatea sectoarelor  turismului cultural, în ultimii 

ani a apărut un set mai diversificat de opțiuni de finanțare, care vă pot ajuta să vă consolidați structurile de capital 

și să scădeți dependența de împrumut. 

 

Acest capitol vă va concentra atenția asupra dezvoltării instrumentelor de finanțare nebancare, cum ar fi finanțarea 

pe bază de active și sistemele alternative de datorie. 

 

Finanțarea pe bază de active 
 
Fondurile pe bază de active cuprind leasingul, creditarea pe bază de active, factoringul și finanțarea comenzilor de 

achiziție. 
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Împrumuturile pe bază de active sunt orice fel de împrumuturi garantate de un activ. Aceasta înseamnă că, dacă 

împrumutul nu este rambursat, activul este luat. În acest sens, ipoteca este un exemplu al unui împrumut bazat pe 

active. Cu toate acestea, în mod frecvent, expresia este utilizată pentru a descrie împrumuturile acordate 

întreprinderilor și societăților mari care utilizează activele care nu sunt utilizate în mod obișnuit în alte împrumuturi. 

În mod obișnuit, aceste împrumuturi sunt legate de inventar, conturi de încasat, mașini și echipamente. 

 

Factoring este o tranzacție financiară în care o afacere își vinde conturile de încasat (adică facturile) către o terță 

parte (numită factor) oferind o reducere sau un discount. 

 

Finanțarea bazat  pe comenzileă  de achiziție este o opțiune de finanțare dacă afacerea dvs. are nevoie de numerar 

pentru a onora comenzile clienților. În special în turism există probleme periodice privind fluxul de numerar. Vor 

exista momente în care pur și simplu nu sunt suficienți bani pentru a acoperi costurile de desfășurare a afacerii dvs. 

Ca rezultat, este posibil să existe o comandă de la un client pe care nu o puteți onora din cauza lipsei de bani. A 

refuza s  onoraă ți comanda unui client nu ar însemna doar pierderea veniturilor, ci și o pierdere a reputației dvs. Dacă 

se răspândește vestea că renunțați la clienți pentru că nu puteți onora comenzile, încrederea clienților va fi diminuată. 

 

Finanțarea alternativă 
 

Mecanismele de îndatorare alternative (de exemplu, crowdfunding, datorii securitizate, obligațiuni corporative sau 

garantate) pot avea potențial pentru afacerea dvs. din domeniul turismului cultural. Cu toate acestea, foarte des 

aceste metode inovatoare și alternative de finanțare rămân subdezvoltate datorită, în parte, constrângerilor 

birocratice și de reglementare, dar și din cauza lipsei de cunoștințe și de înțelegere. 

 

Cele două mecanisme cele mai interesante sunt finanțarea de tip peer-to-peer și finanțarea din fonduri de capital. 

Acestea sunt abordări inovatoare de finanțare care pot oferi întreprinderii dvs. un mod simplu și ieftin de a mobiliza 

capitalul de la investitorii publici. Aceste modele bazate pe internet oferă o sursă alternativă de finanțare pentru 

dvs., mai ales dacă nu aveți acces rapid la finanțare prin mijloace tradiționale. 

 

Acordarea de împrumut peer-to-peer (cunoscută și sub denumirea de " crowd-lending ") este o formă de datorie 

crowdfunding. Se potrivește persoanelor care doresc împrumuturi de la persoane care sunt dispuse să finanțeze 

aceste împrumuturi. Corespondența este încheiată printr-un intermediar - un serviciu de creditare de tip peer-to-

peer, oferit de obicei online. Împrumutații enumeră detaliile solicitării lor (suma solicitată și utilizarea prevăzută) pe 

un site de creditare peer-to-peer. Creditorii navighează pe site pentru a decide în care împrumuturi să investească. 

 

Equity crowdfunding oferă un mijloc pentru investitorii din "mulțime" (sau care investesc public) să investească într-

un proiect sau firmă în schimbul acțiunilor. Puteți oferi "beneficii" sau recompense (cum ar fi nopți gratuite de 

vacanță sau alte reduceri) în schimbul investițiilor. Menționați suma pe care doriți să o achiziționați de la investitori. 

Odată ce această finanțare este utilizată, orice surplus (minus taxe) devine disponibil pentru firma dvs. pentru 

utilizarea sa. 

 

Crowdfunding-ul este, de obicei, facilitat printr-un intermediar de tip crowdfunding online și este cel mai frecvent 

utilizat de firmele mai noi în fazele anterioare ale dezvoltării lor. Modificările legislative reprezintă deschiderea de 

oportunități pentru proiecte de a mobiliza fonduri de la mulți investitori, fiecare contribuind la o sumă mică de 

finanțare, reducând în același timp costurile de tranzacționare, deoarece aceste investiții se fac online și prin 

transferuri bancare. Un alt avantaj al acestor tehnici de finanțare este că acestea permit împrumutatului să strângă 

fonduri într-un interval mai scurt decât creditele bancare. 
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Deși nu sunt încă folosite în turism, aceste modele oferă un potențial considerabil ca sursă de capital pentru afacerile 

dvs. în domeniul turismului cultural. Această tehnică inovatoare de finanțare creează o rețea de investitori și 
răspândește riscul financiar. În același timp, aceste abordări servesc, de asemenea, scopului dublu de a oferi finanțare 

și de a sprijini dezvoltarea locală: oamenii investesc în proiectele cărora le pasă și ajută firmele locale să creeze locuri 

de muncă. 
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Finanțarea prin fonduri europene 

Prezentare generală 
 
Obiectivul acestei unități și al următoarei este de a rezuma într-o formă ușor de înțeles și accesibilă diferitele surse 

de finanțare disponibile în Uniunea Europeană. După ce am explorat "jungla de finanțare", am identificat opt fonduri 

și programe europene care par a fi "exploatabile" pentru turismul cultural din mediul rural: acestea sunt descrise în 

unitățile 4 și 5 după cum urmează: 

 

Unitatea 4 enumeră fondurile europene care oferă scheme de finanțare. Acestea sunt abordări de obicei prin 

intermediul punctelor naționale de contact și / sau prin intermediul băncilor naționale 

• Fondul european pentru investiții strategice 

• Fondul european de dezvoltare regională 

• Fondul de coeziune 

• Fondul European pentru Agricultură pentru Dezvoltare Rurală 

 

Unitatea 5 enumeră câteva programe europene care oferă finanțare organizațiilor prin participarea la activitățile lor 

de proiect. Aici, trebuie să decideți dacă prioritatea programului coincide cu cerințele dvs. de finanțare 

• LIFE 

• COSME 

• Programul Creative Europe 

• Ocuparea Forței de Muncă și Inovarea Socială 

 

Diferitele fonduri și programe reflectă diversitatea nevoilor sectorului turistic și gama de programe tematice ale UE 

care pot sprijini în consecință acest lucru. Sectorul turismului beneficiază de sprijin din partea diferitelor programe, 

dar colectarea și înțelegerea informațiilor despre multe programe rămâne o provocare pentru multe dintre entitățile 

private și publice. Sperăm că acest Modul va simplifica prezentarea. Acesta se concentrează pe cele mai importante 

programe ale UE pentru sectorul turismului, în jurul unor aspecte practice: tipul de activități legate de turism care 

sunt eligibile pentru finanțare; cine poate aplica; tipul și nivelul finanțării; cum să aplicați și când săaplicați . 
  

Perioada de finanțare și programele disponibile acoperă anii 2014-2020. În consecință, informațiile conținute în acest 

modul vor fi exacte doar pentru această perioadă. Mai precis, compilația a avut loc în 2016/17 și sugerăm cititorilor 

să se refere la site-urile respective pentru a obține cele mai recente informații. 
 

Conceput ca un punct de intrare pentru site-urile web specializate, acest modul conține multe linkuri de internet. 

Unele dintre aceste legături sunt destul de lungi și criptice. Cele mai multe dintre ele au fost introduse ca hyperlink-

uri. 

 

Din motive de coerență, modulul acoperă doar ceea ce este indispensabil pentru a obține sprijin. Prin urmare, nu 

acoperă următoarele elemente: trimiteri la diferitele acte care stau la baza unui program, începând cu regulamentul 

său financiar, guvernarea sa generală, acțiunile sale vizând alte sectoare, bugetul general, modificarea alocării 

bugetare între programe, etc. Aceste informații generice pot fi găsite prin intermediul hyperlink-urilor. 
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Fondul european pentru investiții strategice  
 
Fondul european pentru investiții strategice (EFSI) este o inițiativă care ajută la depășirea deficitului actual de 

investiții în UE prin mobilizarea finanțării private pentru investiții strategice. EFSI poate sprijini, printre altele: 

1. Infrastructură strategică, inclusiv digitalizare, transport și energie 

2. Educație, cercetare, dezvoltare și inovare 

3. Extinderea energiei regenerabile și eficiența resurselor 

4. Sprijin pentru întreprinderile mici 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

Orice tip de tranzacție sau investiție utilă pentru dezvoltarea activităților economice ale IMM-urilor. Peste tot în UE, 

inclusiv proiectele transfrontaliere (fără cote geografice). Astfel de activități se pot concentra, de exemplu, pe: 

• Infrastructuri de călătorie (aeroporturi regionale, porturi, ...) 

• Eficiența energetică a hotelurilor și a stațiunilor turistice 

• Revitalizarea fostelor zone industriale în scopuri recreative 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

Toate persoanele juridice (orice organism public, societate și în special IMM-uri, organizații de cercetare, universități, 
organizații neguvernamentale, grupuri de turism ...) prin intermediul organismelor de intermediere financiară. 

 

Cum și unde să aplici? 
 

Pentru împrumuturi sau garanții bancare, se aplică la intermediarii financiari (de exemplu, băncile comerciale) 

susținute de EFSI. Accesul la finanțare: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/ 
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Fondul european de dezvoltare regională  
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este unul dintre cele cinci "Fonduri Structurale și de Investiții 
Europene". FEDR își propune să consolideze coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană prin corectarea 

dezechilibrelor dintre regiunile sale. Acesta poate oferi un sprijin esențial pentru îmbunătățirea competitivității și a 

calității turismului la nivel regional și local, în special în zonele care se confruntă cu declinul (industrial / rural) sau 

cele care se află în curs de regenerare urbană. 

 

Sprijinul FEDER are 11 "obiective tematice și priorități de investiții", în conformitate cu prioritățile politicii Europa 

2020. Cele mai relevante pentru sectorul turismului sunt probabil: 

• Cercetare și inovare 

• Tehnologii de informare și comunicare 

• Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii 

• Protecția mediului și eficiența resurselor 

• Educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare 
 
Aceste programe pot, de exemplu, să sprijine: 

• dezvoltarea produselor TIC legate de turism (aplicații, exploatări de date, ...) 

• dezvoltarea de servicii turistice inovatoare, în special în regiunile defavorizate și periferice cu structuri industriale 

subdezvoltate și puternic dependente de turism (noi modele de afaceri, exploatarea de noi idei, ...) 

• dezvoltarea de produse și servicii cu valoare adăugată ridicată pe piețele de nișă (turism de sănătate, turism pentru 

seniori, cultural și ecoturism, turism gastronomic, turism sportiv etc.) prin mobilizarea resurselor locale specifice și, 
prin urmare, contribuind la specializarea regională inteligentă 

• activități de grupare între diferite industrii turistice, precum și cu industriile creative, diversificarea produselor 

turistice regionale și extinderea sezonului turistic 

• protecția, promovarea și dezvoltarea bunurilor turistice naturale și culturale și a serviciilor conexe 

• infrastructura turistică culturală și durabilă la scară mică 

• măsuri în favoarea antreprenoriatului, a desfășurării de activități independente și a creării de întreprinderi, precum 

și a internaționalizării IMM-urilor și clusterelor în domeniul turismului 

• formarea profesională, perfecționarea competențelor 
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Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

 

Toate persoanele juridice (orice organism public, societate și, în special, IMM-uri, organizații de cercetare, 

universități, organizații neguvernamentale, clustere din turism ...) 

 

 

Cum și unde să aplici? 
 

Începeți prin verificarea programelor FEDR disponibile în regiunea dvs. și verificați dacă proiectul dvs. îndeplinește 

criteriile de selecție și prioritățile de investiții. Urmați procedurile de aplicare a autorității de management relevante. 

Pentru împrumuturi sau garanții bancare, se aplică la intermediarii financiari. 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ 
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Fondul de coeziune 
 
Fondul de Coeziune (CF) este unul dintre cele cinci "Fonduri Structurale și de Investiții Europene". Pentru a reduce 

disparitățile economice și sociale și pentru a promova dezvoltarea durabilă, Fondul de coeziune vizează statele 

membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. 

 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

Depinde de nevoile fiecărui stat membru, astfel cum sunt definite în programele lor operaționale. 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

Toate persoanele juridice (orice organism public, societate și, în special, IMM-uri, organizații de cercetare, 

universități, organizații neguvernamentale, clustere din turism ...) 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/ 

 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 

Granturi. Nivelul de finanțare definit în apelurile pregătite de autoritățile de management. Rata maximă de 

cofinanțare de 85%. 
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Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  
 

"Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (FEADR) urmărește, printre altele, promovarea dezvoltării 

economice în zonele rurale. În funcție de necesitățile și opțiunile fiecărui stat membru, se poate acorda sprijin pentru: 

• dezvoltarea IMM-urilor non-agricole în zonele rurale și angajarea în turism durabil și responsabil 

• restaurarea / modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și al peisajelor rurale. 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

Acțiunile eligibile sunt listate în programele naționale și regionale "Programe de dezvoltare rurală". Ei pot finanța: 

• acțiuni de formare profesională și de dobândire de abilități (cursuri, ateliere de lucru, coaching ... cum ar fi cum să 

dezvolte turismul rural), activități demonstrative și acțiuni de informare 

• ajutoarele pentru inițierea afacerilor, precum și investițiile pentru activități neagricole în zonele rurale (cazare rurală, 

magazine, restaurante, excursii ghidate, ...) 

• elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și satelor din zonele rurale 

• investiții pentru utilizare publică în infrastructura de agrement, informații turistice și infrastructură turistică de mici 

dimensiuni 

• studii și investiții legate de întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor 

• cooperarea care implică cel puțin două entități (crearea de clustere și rețele, cooperarea între operatorii mici pentru 

dezvoltarea și / sau comercializarea serviciilor turistice legate de turismul rural; ...) 

 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

Orice persoană fizică sau juridică activă în zonele rurale (fermier, companie forestieră, IMM-uri care își desfășoară 

activitatea în zonele rurale ...). Autoritățile de gestionare pentru acest fond sunt listate pe site-urile Ministerului 

Agriculturii din țara dvs. 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 

FEADR oferă granturi, cu o rată minimă de contribuție de 20%. Pentru acțiunile de cooperare, sprijinul este limitat la 

maxim 7 ani.  
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Participarea la programele europene 

Prezentare generală 
 

Obiectivul acestei unități este de a enumera câteva programe europene care oferă finanțare organizațiilor prin 

participarea la activitățile lor de proiect. De obicei, aceste programe nu oferă finanțare pentru investiții, ci mai 

degrabă pentru instruirea personalului sau elaborarea unor produse precum concepte de formare etc. De exemplu, 

dezvoltarea acestui curs de marketing a fost finanțată prin programul Erasmus +, iar organizațiile care au participat 

la acest program au beneficiat de o finanțare substanțială a costurilor de personal. Cu toate acestea, în aceste 

programe trebuie să decideți dacă prioritatea programului coincide cu cerințele dvs. de finanțare. 

 

În această unitate, prezentăm o prezentare generală despre următoarele programe: 

• LIFE 

• COSME 

• Programul Creative Europe 

• Ocuparea Forței de Muncă și Inovarea Socială 

 

Perioada acestor programe acoperă anii 2014-2020. În consecință, informațiile conținute în acest modul vor fi exacte 

doar pentru această perioadă. Cu toate acestea, deoarece majoritatea acestor programe emit prorități anuale, vă 

sugerăm să consultați cele mai recente apeluri pentru a obține cele mai recente informații. 
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LIFE 
 

LIFE este instrumentul financiar care sprijină proiecte de protecție a mediului și de protecție a naturii în întreaga UE. 

Domeniile prioritare ale subprogramului său pentru mediu sunt: 

• Mediul și eficiența resurselor 

• Natura și biodiversitatea 

• Guvernarea și informarea în domeniul mediului 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

Cele mai relevante acțiuni sunt probabil cele prevăzute în așa-numitele "Proiecte tradiționale", care pot lua diferite 

forme: 

• proiectele pilot evaluează eficacitatea unei metode / abordări inovative sau au fost utilizate într-un context diferit 

(geografic, ecologic, socio-economic); ele compară rezultatele sale cu cele obținute prin cele mai bune practici, 

pentru a determina dacă metoda ar trebui să fie testată pe o scară mai largă (adică într-un proiect demonstrativ) și 
să informeze părțile interesate; 

• proiectele demonstrative testează și evaluează o metodă / abordare care este nouă sau a fost utilizată într-un 

context diferit; ele informează alte părți interesate cu privire la rezultate și, acolo unde este cazul, le încurajează să 

aplice aceste metode / abordări; 

• proiectele de bune practici aplică tehnici, metode și abordări adecvate, rentabile și de ultimă oră, ținând cont de 

contextul specific al proiectului 

• proiecte de informare, conștientizare și difuzare legate de unul dintre domeniile prioritare. 

În cazul programului LIFE nu se finanțează proiecte de infrastructură mari, acesta poate sprijini însă investițiile în 

"Green Infrastructure" prin granturi și împrumuturi / garanții bancare. 

 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

Toate persoanele juridice (IMM-uri, ONG-uri, autorități publice, ...) 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 

Granturi pentru "proiecte tradiționale", de la 500.000 până la 1,5 milioane €, cu o rată maximă de cofinanțare de 

60%, cu excepția proiectelor care vizează habitate și specii prioritare (75%). 
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Cum și unde să aplici? 
 

Pentru granturi, accesați pagina de finanțare a programului LIFE. Cu excepția proiectelor "tradiționale", solicitanții 
trebuie să utilizeze formularul de cerere prezentat în pachetele de aplicații LIFE (disponibil pe aceeași pagină) și să îl 

transmită "Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii" (EASME). Propunerile pentru proiectele 

"tradiționale" trebuie create și transmise prin intermediul instrumentului eProject. La pregătirea propunerii, 

solicitanții pot consulta agenția națională LIFE din statele membre. 

Pentru împrumuturi sau garanții bancare, se aplică la intermediarii financiari. 

 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 
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COSME 
 

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Sprijină IMM-urile în 

patru domenii: 

• facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin intermediul "Facilității de garantare a împrumuturilor" și a 

"Facilității de capital pentru creștere" 

• îmbunătățirea accesului la piețe (în special datorită serviciilor furnizate de Rețeaua Enterprise Europe) 

• îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special 

datorită Planului de acțiune în domeniul turismului 

• promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale, în special datorită schemei de schimb "Erasmus pentru 

tineri antreprenori" 

COSME oferă o schemă proprie de finanțare orientată spre turism, care este cea mai interesantă în contextul 

turismului cultural din zonele rurale. 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  

PLANUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
Unele dintre obiectivele planului de acțiune în domeniul turismului sunt urmărite prin cereri de propuneri de proiecte 

și cereri de oferte deschise sectorului turistic. Acestea se pot referi, printre altele, la: 

• dezvoltarea și / sau promovarea unor produse turistice tematice transnaționale durabile (legate, de exemplu, de 

trasee europene dedicate aspectelor specifice patrimoniului nostru cultural și indus trial, trasee de ciclism, eco-

turism, zone maritime și subacvatice etc. ). 

• dezvoltarea și / sau promovarea produselor de nișă care exploatează sinergiile dintre sectorul turismului și 
industriile creative la nivel european (de exemplu, ruta europeană în jurul produselor high-end) 

• parteneriate transnaționale publice și private care dezvoltă produse turistice care vizează grupuri de vârstă specifice 

(de exemplu, vârstnici și tineri) pentru a mări fluxurile turistice între țările europene în perioadele mici și medii 

• schemele de construire a capacităților pentru "turismul accesibil" (adică pentru toți, indiferent de limitele fizice, 

handicap sau vârstă), prin care managerii de destinație, antreprenorii ... pot învăța de la operatori "accesibili" cu 

experiență și de succes. lanțul de aprovizionare, să exploreze noi oportunități de piață și modalități de a face afaceri. 

ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI 
Această schemă de schimb permite antreprenorilor tineri să petreacă între 1 și 6 luni cu un antreprenor experimentat 

care se află într-o altă țară europeană și este gata să acționeze în calitate de mentor. Tinerii întreprinzători și gazdele 

lor descoperă noi piețe europene sau parteneri de afaceri, diferite modalități de a face afaceri și, eventual, decid să-

și continue colaborarea pe termen lung (de exemplu, întreprinderile mixte, activitățile de subcontractare, relațiile 

contractant-furnizor). Pentru tinerii antreprenori, această acțiune facilitează și începerea cu succes a afacerii lor sau 

întărește noua lor întreprindere. În ceea ce privește antreprenorii gazdă, aceștia beneficiază de idei proaspete de la 

un nou antreprenor motivat, care poate avea abilități sau cunoștințe specializate care să completeze dvs. 

Această schemă de finanțare poate fi foarte interesantă pentru inițiativele și antreprenorii din domeniul turismului 

cultural pentru validarea ideilor de afaceri inovatoare cu colegii sau partenerii cu experiență. 
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Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

Acces la finanțare: IMM-uri 

Planul de acțiune în domeniul turismului: toate persoanele juridice (IMM-uri, ONG-uri, autorități publice, ...) 

Erasmus pentru tinerii antreprenori: antreprenori 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 
ACCES LA FINANȚARE: Intervenții (împrumuturi, garanții, ...) susținute de facilitatea de garantare a împrumuturilor: 

durata minimă de 12 luni și maximum 10 ani; suma mai mică sau egală cu 150.000 € pentru orice tip de IMM și mai 

mult în condiții specifice. 

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU TURISM: Granturi pentru proiecte care durează de obicei 18 luni, cu o contribuție 

medie UE de 250.000 €. Contracte de studii și analize cu durată și sumă variabile. 

ERASMUS PENTRU TINERI ANTREPRENORI: Subvenții care acoperă o parte din costurile de călătorie și de ședere în 

timpul vizitei. În funcție de țara de ședere, asistența financiară lunară variază de la 560 € la 1.100 € 

 

Cum și unde să aplici? 
 
Pentru subvenții, informațiile privind cererile de propuneri de proiecte și procedurile de aplicare sunt disponibile pe 

site-ul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) care administrează COSME. 

Pentru împrumuturi, garanții de credit, capitaluri proprii sau capital de risc, utilizați accesul la motorul de căutare 

financiară al UE pentru a găsi intermediari financiari localizați în țara dvs. 

Pentru schema de schimb "Erasmus pentru tineri întreprinzători", cererea se poate face online sau prin intermediul 

unui punct de contact din țara dvs. de reședință. 

 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme 
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Programul Europa Creativă – Creative Europe 
 
Programul Creative Europe ajută organizațiile culturale și creative să funcționeze transnațional, sprijină circulația 

operelor de cultură, precum și mobilitatea actorilor culturali. Este compus din trei părți: 

• "Subprogramul Cultura" pentru sectoare culturale și creative 

• "Subprogramul Media" pentru industria audiovizuală 

• componenta intersectorială pentru proiecte comune între sectoarele culturale și creative și industria audiovizuală. 

Pentru detalii privind structura și procedurile sale, consultați site-ul web Creative Europe. 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

PROIECTE DE COOPERARE TRANSNAȚIONAL  Ă  

"Subprogramul Cultura" finanțează activități transnaționale în interiorul și în exteriorul UE, destinate dezvoltării, 

creării, producerii, diseminării și conservării bunurilor și serviciilor care exprimă expresii culturale, artistice sau alte 

forme creative. Aceasta include activitățile de dezvoltare a competențelor, competențelor și know-how-ului, inclusiv 

modul de adaptare la tehnologiile digitale; pentru a testa noi modele de business și de management; să organizeze 

activități culturale internaționale, precum evenimente turistice, expoziții, schimburi și festivaluri; precum și pentru 

stimularea interesului și a îmbunătățirii accesului la opere culturale și creative europene. 

 

RE ELE EUROPENEȚ  

"Subprogramul Cultura" sprijină rețelele europene (adică grupuri de organizații, clustere) care consolidează 

capacitatea sectoarelor culturale și creative de a funcționa la nivel transnațional și internațional, de a se adapta 

schimbărilor și de a promova inovarea. 

 

PROIECTE INTERSECTORIALE 

Componenta intersectorială va facilita împrumuturile întreprinderilor și organizațiilor culturale și creative. De 

asemenea, va sprijini activitățile transnaționale din sectoarele culturale, creative și audiovizuale, de exemplu pentru 

a face schimb de experiență și de know-how cu privire la noile modele de afaceri și de management. 
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Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

PROIECTE DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ  

Toate persoanele juridice active în sectoarele culturale și creative; acestea trebuie să fi avut personalitate juridică 

timp de cel puțin 2 ani la data termenului limită pentru depunerea cererilor. 

 

RE ELE EUROPENEȚ  

Rețele active în sectoarele culturale și creative, formate din cel puțin 15 organizații membre (persoane juridice) 

stabilite în cel puțin 10 țări participante; aceste rețele europene trebuie să fi avut personalitate juridică timp de cel 

puțin 2 ani la data termenului limită de depunere a candidaturilor. 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 
PROIECTE DE COOPERARE TRANSNA IONALȚ Ă: Pentru proiecte de cooperare la scar  mai mică ă (max 48 luni și 
implementate de un consorțiu format din cel puțin 3 parteneri din 3 tări participante), granturile de până la 200.000 

EUR reprezintă maximum 60% din bugetul eligibil. Pentru "proiecte de cooperare la scară mai largă" (maxim 48 de 

luni și implementate de un consorțiu format din cel puțin 6 parteneri din 6 țări participante), granturile de până la 2 

milioane EUR reprezintă maximum 50% din bugetul eligibil. 

REȚELE EUROPENE: Subvenții pentru acțiuni acordate în baza unui acord-cadru de parteneriat de 3 ani, care nu 

depășește 250 000 EUR pe an. Rata maximă de cofinanțare de 80% din costurile eligibile totale. 

COOPERARE INTERSECTORIALĂ: În 2016 a fost înființată o facilitate de garantare financiară de până la 750 de 

milioane de euro pentru a permite intermediarilor financiari să acorde mai multe împrumuturi acestor sectoare. 

 

Cum și unde să aplici? 
 

Informațiile privind cererile de propuneri de proiecte și procedurile de depunere a candidaturilor sunt disponibile 

pe site-ul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură și prin birourile Creative Europe. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en 
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Erasmus+ 
 
"Erasmus +" își propune să sporească abilitățile și capacitatea de inserție profesională, precum și să modernizeze 

educația și formarea. 

Pentru a promova inovarea și ocuparea forței de muncă, programul susține: 

• proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul profesional 

• cooperarea între instituțiile de învățământ, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri 

• Parteneriate strategice pentru ca organizațiile din diferite sectoare economice să dezvolte și să disemineze, printre 

altele, practici inovatoare care să conducă la formare sau învățare de înaltă calitate; 

• Parteneriate pentru dobândirea cunoștințelor (pentru a dezvolta abordări inovatoare și multidisciplinare în materie 

de predare și învățare, pentru a stimula antreprenoriatul și aptitudinile antreprenoriale în rândul personalului didactic 

și al lucrătorilor) și 

• Parteneriate pentru competențe sectoriale (pentru a proiecta și a furniza programe comune de formare 

profesională și metodologii de predare / instruire, cu accent special pe învățarea la locul de muncă, oferind elevilor 

competențele necesare pe piața forței de muncă); 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMINTELE DE FORMARE. Stagii în orice 

loc de muncă relevant pentru ucenici și studenți în școlile de formare profesională, de la 2 săptămâni până la 12 luni 

(cu excepția călătoriei) în orice țară a programului. Sprijinul UE pentru fiecare stagiar, care variază între 18 și 112 EUR 

pe zi (în funcție de costurile de trai ale țării gazdă) și costurile de călătorie de până la 1.100 EUR. 

PARTENERIATELE STRATEGICE. Granturi de maximum 300.000 € pentru parteneriate de 2 ani și 450.000 € pentru 

parteneriate de 3 ani. 

PARTENERIATE PENTRU DOBÂNDIREA  CUNOȘTIN ELORȚ . Granturi de 700.000 € pentru o Alianță de 2 ani; 1 milion 

de euro pentru o Alianță de 3 ani. 

PARTENERIATE PENTRU COMPETENȚE SECTOARE. Granturi de 700.000 € pentru o Alianță de 2 ani; 1 milion de euro 

pentru o Alianță de 3 ani. 

 

 

Acest proiect EUROPETOUR este finanțat ca parteneriat strategic 
Erasmus +. A reunit zece organizații din opt țări europene și a adus 
beneficii considerabile tuturor partenerilor, în timp ce toate activitățile 
lor au fost finanțate printr-o subvenție. Cel mai important rezultat, pe 
lângă competențele de marketing considerabil sporite, este rețeaua care 
a fost stabilită între parteneri și potențialul de colaborare viitoare. 
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Cum și unde să aplici? 
 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) este responsabilă pentru implementarea acțiunilor 

centralizate (Programe de Master, Parteneriate Strategice, Alianțe pentru cunoaștere, Alianțe de competențe 

sectoriale și Acțiuni sportive). Aceasta publică cereri de propuneri de proiecte pe site-ul său. Cererile sunt transmise 

online. 

Pentru acțiunile care nu sunt gestionate direct de EACEA (de exemplu, proiectele de mobilitate și parteneriatele 

strategice), propunerile trebuie depuse la Agenția Națională a țării în care este stabilită organizația de solicitanți. 

 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 
Proiecte de mobilitate: Toate persoanele juridice active pe piața muncii sau în domeniile educației și formării 

profesionale (de exemplu, IMM-uri, camere de comerț, sindicate, fundații, ONG-uri etc.). 

 

Parteneriate strategice / alianțe de cunoștințe / alianțe sectoriale: 

Toate persoanele juridice (de exemplu instituții de învățământ superior, IMM-uri, camere de comerț, sindicate, 

fundații, ONG-uri, organizații culturale, biblioteci, muzee, ...) 

 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
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Ocuparea forței de muncă și inovarea socială (EaSI)  
  

Programul "Inovare socială și ocuparea forței de muncă" (EaSI) promovează un nivel ridicat de calitate și locuri de 

muncă durabile, garantând o protecție socială adecvată și decentă, combătând excluziunea socială și sărăcia și 
îmbunătățind condițiile de muncă. Reunește: 

• PROGRESS (Programul pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială) 

• EURES (mobilitatea europeană a forței de muncă) și 

• Instrumentul financiar de garantare EaSI (dedicat finanțării microfinanțării și antreprenoriatului social) 

Pentru detalii privind structura și procedurile sale, consultați http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081. 

 

Tipuri de activități legate de turism eligibile pentru finanțare  
 

Programul PROGRESS sprijină activitatea de analiză utilă pentru elaborarea politicilor, inovarea socială și 
experimentarea politicii sociale (adică testarea politicilor inovatoare la scară mică și creșterea celor mai reușite, 

inclusiv cu sprijinul Fondului Social European). 

EURES sprijină mobilitatea lucrătorilor și ajută firmele să se recruteze într-o altă țară europeană prin intermediul unor 

programe de mobilitate specifice (de exemplu, "primul loc de muncă EURES" pentru persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă între 18 și 30 de ani). În afară de acordarea locurilor de muncă și de plasare a unui loc de muncă, 

aceste scheme pot acoperi o parte din costurile IMM-urilor pentru instruirea lucrătorilor nou-recrutați și pentru 

ajutarea acestora să se stabilească. nou loc de muncă. 

INSTRUMENTUL FINANCIAR DE GARANTARE EaSI poate fi utilizat pentru a ajuta la înființarea sau dezvoltarea 

întreprinderilor mici / întreprinderilor sociale, inclusiv pentru nevoile de investiții, leasing și de capital de lucru, 

precum și achiziționarea de licențe și alte costuri de înființare. Finanțarea nu poate fi utilizată pentru acoperirea 

liniilor de credit, cum ar fi descoperitul de cont sau facilitățile de reînnoire pe termen scurt. 

 

Cine poate aplica din sectorul turismului? 
 

PROGRESS 

• Instituții de învățământ superior (universități ...) și institute de cercetare 

• Autorități publice - Servicii de ocupare a forței de muncă 

• Parteneri sociali 

• Experții în evaluare și evaluarea impactului 
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EURES 

• Autorități publice - Servicii de ocupare a forței de muncă 

• Persoane care caută un loc de muncă (cetățenii UE și cei care trăiesc în mod legal într-o țară UE) 

• Întreprinderi - IMM-uri 

 

Instrumentul financiar de garantare EaSI 

• Întreprinderi - Microîntreprinderi 

• Persoane fizice 

• Întreprinderi - Întreprinderi sociale 

 

Tipul și nivelul finanțării 
 

PROGRESS: Pentru subvenții, fiecare cerere de propuneri stabilește un nivel maxim de finanțare. Bugetul disponibil 

în cadrul cererilor de ofertă variază de asemenea. 

EURES: Pentru IMM-uri, un grant pentru a acoperi o parte din costul de formare a lucrătorilor nou-recrutați și de a 

le ajuta să se stabilească în (programul de integrare). Pentru solicitanții de locuri de muncă, o indemnizație forfetară 

(sau o sumă forfetară) pentru a acoperi cheltuielile efectuate pentru călătoriile de interviu și / sau pentru a se stabili 

într-o altă țară după ce a obținut locul de muncă. 

Instrumentul financiar de garantare EaSI: Furnizorii de microcredite susținuți de instrument pot oferi contra-garanții 
directe sau diferite, forme de împrumut diferite (maximum 25.000 €) și investiții în capitaluri proprii. În ceea ce 

privește întreprinderile sociale, intermediarii financiari acordă împrumuturi și alte instrumente financiare (până la 

500 000 EUR pe întreprindere socială, cu condiția să nu fie cotate la bursă și cu o cifră de afaceri anuală care să nu 

depășească 30 milioane EUR. 

 

Cum și unde să aplici? 
 
Faceți clic pe link-uri pentru informații despre solicitările de propuneri sau cererile de oferte din cadrul PROGRESS. 

Pentru a beneficia de o schemă de mobilitate a lucrătorilor, consultați "Primul ghid al serviciului EURES". 

Pentru microcredite și împrumuturi, contactați unul dintre furnizorii de microcredite din țara dvs. Aplicațiile sunt 

revizuite în mod continuu. 
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Unitatea 6 
Finanțarea 

programelor de 
turism cultural în 

România 
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Programele naționale de finanțare a proiectelor culturale turistice în 
România 
 
În cadrul acestei unități, am respectat o privire de ansamblu asupra celor mai importante mecanisme de finanțare 

din țările în care se derulează parteneriatul. Această versiune în limba română descrie, prin urmare, situația din 

România. Informațiile conținute în această unitate au fost compilate în primăvara anului 2018; prin urmare, sugerăm 

cititorilor să se refere la site-urile respective pentru a obține cele mai recente informații. 

Administrația Fondului Cultural Național ANFC 
 

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului 

Culturii, care operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al 

ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție. 

 

Misiunea Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) este să finanțeze proiecte ce susțin creaţia contemporană 

românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a fenomenelor artistice precum şi la accesul 

cât mai larg al publicului la cultură. 

 

Administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor 

culturale internaționale ale României. 

 
Activitatea și modul de funcționare al instituției sunt reglementate printr-o serie de acte normative speciale 

(disponibile la http://www.afcn.ro/legislatie/legislatie-nationala.html ) și nu pot fi modificate decât în urma 

actualizării acestora. 

 

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate. Pe baza resurselor existente în Fondul 

Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 

septembrie și 1 martie (datele pot să difere cu câteva zile în funcție de poziționarea în săptămână). Sesiunile 

demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale. 

 

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în 

acord cu strategia şi priorităţile de finanţare. 

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții: 
- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare - în bani, nu în natură - în cuantum de cel puţin 10% 

din  bugetul propus pentru proiecte anuale, respectiv 25% pentru programe multianuale.  

- să indeplinească următoarele condiții cumulativ: 

 să fie, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate 

cu prevederile legale; 

 să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 

 să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, acolo unde este 

cazul. 
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Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl 

accesează pornind de la butonul LOGARE la www.afcn.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia 

solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română. 

Finanțarea proiectelor de turism cultural din bugetele autorităților 
publice locale și regionale 
 

Acest tip de finanțare este reglementat în România prin Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

 

Autoritățile publice locale și regionale stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului 

propriu al autorității finanțatoare. Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a 

proiectelor. 

 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie 

să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - 

sau culte religioase recunoscute conform legii. 

 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități 
nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar; 

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă 

posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare 

nerambursabilă; 

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru 

atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară 

activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local 

nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate 

finanțatoare; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei 

executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare; 

g) confinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din 

valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului. 

 

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură 

care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de 

către o comisie. 

 

Proiectele trebuie s  cuprindă ă informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și 
rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată. 
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Accesarea Raportului de 
Bune Practici Financiare  

 
 

 

Direcția Generală Educație și Cultură (Comisia Europeană) -  Directorate-General for Education and Culture 

(European Commission) a publicat un raport de bune practici pentru a facilita accesul la finanțare pentru sectoarele 

culturale și creative. Prezentul raport analizează instrumentele inovatoare care pot facilita accesul la finanțare pentru 

sectoarele culturale și creative. Oferă o imagine de ansamblu asupra "ecosistemului" financiar care include părți 
interne, de ex. situația financiară a societăților, activele, abilitățile, know-how-ul, planul de afaceri și bunurile sau 

serviciile; și părți care sunt exterioare, de ex. furnizorii și susținătorii financiari, cererea pentru bunurile sau serviciile 

companiei, dinamica și cererea pieței, precum și cadrul de reglementare și politici. 

 

Acest raport explică tipologia modelelor de finanțare și oferă exemple de bune practici, de asemenea pentru turismul 

cultural, pentru diferitele tipuri de finanțare. 

 

 

 
 

Link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea-
01aa75ed71a1  
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Ghid pentru finanțări 
europene în sectorul 
turistic 

 
 

 

Acest ghid a fost pregătit pentru a răspunde cerințelor diversității nevoilor sectorului turistic și a gamei de programe 

tematice ale UE care, în consecință, pot fi susținute. Acesta ajută la colectarea și asimilarea informațiilor despre multe 

programe, ceea ce reprezintă o provocare pentru entitățile private și publice împovărate, care promovează 

destinațiile turistice sau dezvoltă servicii turistice. 

 

Ghidul explică programele vaste (cele mai multe dintre acestea sunt prezentate în unitățile 4 și 5) și prezintă exemple 

care investiții și ce proiecte au fost finanțate. 

 

 
 

Link: 

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiasb6y__HVAhVGMhoKHY_

lBswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F18164%2Fattachments%2F

1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNESc3AMvR7AbbilO6VbylQRCKI2DA  


