Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”
finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

Intrebari si raspunsuri
Apelul 1 - apel pentru propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri
pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de
proiecte bilaterale in cadrul Programului "Dezvoltare locala"

Intrebarea nr. 1: In cadrul Apelului 1 pentru fonduri pentru relatiile bilaterale, va solicita fonduri
fiecare entitate implicata in activitatile bilaterale comune planificate, sau va fi depusa o singura
cerere de finantare, prin care vor fi solicitate fonduri care sa acopere costurile tuturor entitatilor
implicate in respectivele activitati comune?
Raspuns: Pentru desfasurarea activitatilor bilaterale propuse va solicita fonduri/ depune o cerere
de finantare doar o singura entitate (potentialul promotor sau potentialul partener de proiect).
Bugetul respectivei cereri de finantare va fi astfel construit incat sa acopere costurile de
deplasare ale participantilor la activitatile bilaterale planificate, indiferent de entitatea pe care
acestia o reprezinta, cu respectarea conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor, specifice apelului.

Intrebarea nr. 2: Daca am ratat depunerea unei cereri de finantare in cadrul apelului de
propuneri de initiative bilaterale, mai pot avea un partener din statele donatoare?
Raspuns: Da, orice entitate eligibila poate identifica un partener din statele donatoare si depune
un proiect bilateral si fara sprijinul oferit de Operatorul de Program prin intermediul apelului de
propuneri de initiative bilaterale deschis in cadrul Programului

Intrebarea nr. 3: Entitatile din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) pot fi
partenere de proiect in mai multe proiecte finantate in cadrul unui apel/ mai multor apeluri
organizate in cadrul Programului Dezvoltare locala?
Raspuns: O entitate din statele donatoare poate fi partener in mai multe proiecte finantate in
cadrul aceluiasi apel sau in cadrul mai multor apeluri organizate in cadrul Programului Dezvoltare

locala. Nu exista o limita maxima de proiecte finantate prin intermediul Programului in cadrul
carora o entitate din statele donatoare poate fi partenera de proiect.

Intrebarea nr. 4: Conform prevederilor Ghidului aplicantului, ”... lump sums shall be justified by
documents proving the travel, respectively boarding passes and travel reports approved by the
leader of the sending organizaton...”. In acest context, in afara de cardurile de imbarcare, dovada
bancara a transferarii sumelor forfetare catre membrii delegatiei, rapoartele de activitate
aprobate de conducatorul organizatiei si documentele care atesta atingerea rezultatelor asumate,
vor mai fi solicitate si alte documente suplimentare? Documentele mai sus enumerate trebuie sa
indeplineasca anumite conditii de forma/fond? Care este cuantumul sumelor forfetare?
Raspuns: Conditiile/ cerintele necesar a fi indeplinite la raportare sunt specificate in Ghidul
aplicantului, capitolul 2.8. Reporting and payments (pag. 15-17). Cuantumul sumelor forfetare va
fi cel prevazut in Ghidul aplicantului, respectiv in Ordinul ministrului fondurilor europene nr.
348/2018, pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate
din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor
financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 429
din 21.05.2018, care stipuleaza si modul in care aceste sume trebuie justificate.

Intrebarea nr. 5: In cadrul aplicatiei se doreste organizarea a doua vizite, una in Norvegia si una in
Romania; ambele vizite sunt eligibile, chiar daca doar entitatea din Romania aplica?
Raspuns: In cadrul aplicatiei pot fi efectuate ambele intalniri de lucru (una in Romania, cealalta in
Norvegia) cu indeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate stipulate in Apelul 1 pentru fonduri
pentru relatii bilaterale.
Intrebarea nr. 6: Daca, in afara partenerului cu care s-a stabilit intalnirea concreta si pentru care
exista Declaratia de eligibilitate se mai doresc a fi organizate si alte intalniri, pentru care au avut
loc doar discutii incipiente intr-un schimb de email-uri, poate fi extinsa perioada de sedere in statul
donator, pentru eficientizarea deplasarii?
Raspuns: Durata deplasarii intr-un stat donator (drum plus intalnirea de lucru) trebuie sa fie in
concordanta cu agenda de lucru. Agenda de lucru trebuie insotita, conform cerintelor stipulate in
documentele apelului, de invitatia organizatiei din statul donator, adresata aplicantului roman, cu
nominalizarea persoanelor din Romania care vor participa la intalniri si de confirmarile de
participare a acestora.

Intrebarea nr. 7: In cazul in care din corespondenta nu reiese concret numele participantilor la
intalnirile bilaterale, cererea urmeaza a fi declarate neeligibila?
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Raspuns: In elaborarea aplicatiei se va tine cont de cerintele stipulate in documente:
- invitatii nominale din partea organizatorilor intalnirii (e-mail) catre particpantii din strainatate la
intalnirea de lucru, cu agenda clar elaborata
- confirmarile de participare (e-mail) ale persoanelor invitate la intalnirea de lucru

Intrebarea nr. 8: Exista un numar maxim de zile privind vizita in statul donator?
Raspuns: In Ghidul aplicantului, capitolul 2. Activitati eligibile (pag. 7) este precizat: durata
deplasarii in strainatate pentru a participa la activitatile bilaterale nu trebuie sa depaseasca 5 zile,
cu tot cu zilele aferente deplasarii propriu-zise (transportului).
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