Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CORRIGENDUM NR. 1
la documentele apelului deschis de proiecte “CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR”,
lansat în data de 11.09.2019
Pentru apelul deschis de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, se operează următoarele modificări:
I. ÎN TEXTUL APELULUI:
Text inițial

Text modificat

Pagina nr. 1:

Pagina nr. 1:

Termen limită de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2019

Termen limită de depunere a proiectelor: 23 ianuarie 2020

Pagina nr. 25:

Pagina nr. 25:

Dosarul propunerii de proiect (respectiv un exemplar în format tipărit și
o copie identică în format electronic) va fi transmis la sediul OP din
București, până la termenul limită – 18 decembrie 2019, ora 16:00, fie
personal, fie prin curier/ poştă (cu confirmare de primire).

Dosarul propunerii de proiect (respectiv un exemplar în format tipărit și o
copie identică în format electronic) va fi transmis la sediul OP din București,
până la termenul limită – 23 ianuarie 2020, ora 16:00, fie personal, fie prin
curier/ poştă (cu confirmare de primire).

Secțiunea 2.1. Obiectivele apelului de proiecte:

Secțiunea 2.1. Obiectivele apelului de proiecte

Vizarea abordării integratoare (mainstream). Proiectele vor contribui
la integrarea romilor în activităţile societăţii (instituţiile educaţionale de
masă, locurile de muncă și locuinţele populației obișnuite). Astfel,
proiectele vor evita măsurile care riscă să adâncească segregarea
sau crearea de forme noi de segregare și vor sprijini activ măsurile de
desegregare.

Următoarea notă de subsol este introdusă după paragraful existent (nota
de subsol nr 3):
3
În cadrul prezentului apel va fi utilizat cadrul conceptual al Comisiei
Europene, potrivit Ghidului adresat Statelor Membre pentru folosirea
fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și
școlare, disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thema
tic_guidance_fiche_segregation_en.pdf
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Text inițial
Secțiunea 2.2 Rezultate așteptate la nivel de apel.

Text modificat
Secțiunea 2.2 Rezultate așteptate la nivel de apel.

Indicatorul IP01 Nivelul de acceptare a romilor de către populația Următoarea notă de subsol (nota nr 7) este introdusă cu referire la
majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului), având ca sursă indicatorul IP01 Nivelul de acceptare a romilor de către populația majoritară
de verificare rezultatele sondajului (sondaj făcut de PP)
(în zonele de intervenție aferente proiectului), având ca sursă de verificare
rezultatele sondajului (sondaj făcut de PP):
Acest indicator va fi măsurat pe baza unor sondaje de opinie realizate de
Promotorii de Proiect sau de partenerii lor în două etape: la începutul (pe
parcursul anului 2020) și la sfârșitul perioadei de implementare a
proiectului, în baza unei metodologii comune tuturor proiectelor ce măsoară
acest indicator, propusă de PP și agreată cu OP și FMO. Chestionarele vor
fi aplicate membrilor populației majoritare din ariile de intervenție ale
proiectului, în care au fost derulate campanii de conștientizare/sensibilizare
(a se vedea activitățile eligibile în cadrul Obiectivului de apel nr. 4
Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor). PP și/sau partenerii,
după caz, se vor asigura că dispun de resursele umane și financiare
necesare elaborării unei propuneri de metodologie și de instrument de
culegere a datelor (chestionar), culegerii și prelucrării datelor, respectiv
raportării rezultatelor către OP.
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Secțiunea 2.3. Indicatori de program și ținte la nivel de proiect

Secțiunea 2.3. Indicatori de program și ținte la nivel de proiect Condiții specifice în aria de implementare, relevanță, consultarea
Serviciile și activitățile proiectului trebuie să fie adaptate la condițiile comunității
specifice existente în zona de implementare, să țină cont de dispozițiile Următoarea notă de subsol va fi introdusă după paragraful existent (nota
documentelor strategice europene, naționale, regionale și micro- nr 11), privind maniera integrată în care serviciile și activitățile proiectului
regionale/ locale relevante pentru domeniul incluziunii romilor și să fie vor fi elaborate:
dezvoltate într-o manieră participativă și integrată , cu scopul de a obține 11
În elaborarea metodologiei de implementare a proiectului, PP va aborda
rezultate concrete la nivelul beneficiarilor finali, atât în timpul
problemele complexe identificate (atât la nivel comunitar, cât și individual)
implementării proiectului, cât și pe termen mediu și lung (în funcție de
în ansamblul lor, și nu separat, pe componente individuale. Problemele
dimensiunea și complexitatea proiectului).
vor fi abordate într-o manieră holistică, având în vedere multiplele lor
aspecte și punând în legătură diversele arii tematice necesare pentru a
rezolva o anumită situație.
Secțiunea 2.4. Eligibilitatea grupurilor țintă și a activităților –
Secțiunea 2.4. Eligibilitatea grupurilor țintă și a activităților –
Alocarea tematică C - Proiecte de abilitare
Alocarea tematică C - Proiecte de abilitare
Grupuri țintă:

Grupuri țintă:

Grupuri țintă obligatorii în cadrul Obiectivului obligatoriu nr. 3 Abilitarea Grupuri țintă obligatorii în cadrul Obiectivului obligatoriu nr. 3 Abilitarea
romilor (proiectele vor include toate grupurile țintă de mai jos):
romilor (proiectele vor include toate grupurile țintă de mai jos):
...


...
Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării,
serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG, implicați în
furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă – minim 20
specialiști/ voluntari per proiect



Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării,
serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG, implicați în
furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă – minim 20
specialiști/ voluntari per proiect

Grupuri țintă opționale în cadrul Obiectivului obligatoriu nr. 3 Abilitarea
romilor:
Activități:



...
Activitatea 4 (obligatorie): Activități de creștere a responsabilității și a
capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive.

Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării,
serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG, implicați în
furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă

Activități:

...
Activitatea 4 (obligatorie): Activități de creștere a responsabilității și a
capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive.
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Secțiunea 2.6. Rata grantului și contribuția privată

Secțiunea 2.6. Rata grantului și contribuția privată

Rata grantului va fi în mod normal 100% din cheltuielile eligibile ale
proiectului, cu excepția cazului în care PP este o organizație
neguvernamentală (ONG), când rata va fi de maximum 90% din
cheltuielile eligibile ale proiectului (minimum 10% fiind asigurat de PP
și/ sau de parteneri, în conformitate cu Acordul de parteneriat încheiat).

În cazul în care PP este o entitate publică, rata grantului va fi de 100% din
cheltuielile eligibile ale proiectului, aceasta aplicându-se tuturor
partenerilor proiectului. În cazul în care PP este o organizație
neguvernamentală (ONG), rata grantului va fi de maximum 90% din
cheltuielile eligibile ale proiectului (minimum 10% fiind asigurat de PP și/
sau de parteneri, în conformitate cu Acordul de parteneriat încheiat).

Secțiunea 2.7 Durata proiectului și perioada de implementare

Secțiunea 2.7 Durata proiectului și perioada de implementare

Data recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate Data recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate în
în cadrul Programului este 31 August 2023, iar durata recomandată a cadrul Programului este 31 octombrie 2023, iar durata recomandată a
proiectelor este următoarea:
proiectelor este următoarea:




Alocarea tematică A: între 18 și 36 luni;
Alocarea tematică B: între 12 și 24 luni;
Alocarea tematică C: între 12 și 24 luni.

Secțiunea 2.8 Promotori de proiecte eligibili
...
Pentru a fi eligibili, promotorii de proiecte trebuie să aibă o minimă
experiență în implementarea de proiecte în domeniul incluziunii și
abilitării romilor prin implementarea, în ultimii 5 ani anteriori depunerii
prezentului proiect, în calitate de promotor sau partener, de proiecte în
aria incluziunii sociale cu bugete cel puțin egale cu bugetul propunerii de
proiect depuse la acest apel (valoare agregată). În cazul în care acest
criteriu nu este îndeplinit, proiectul va fi respins în etapa de verificare
formală.





Alocarea tematică A: între 18 și 36 luni;
Alocarea tematică B: între 12 și 24 luni;
Alocarea tematică C: între 12 și 24 luni.

Secțiunea 2.8 Promotori de proiecte eligibili
...
Pentru a fi eligibili, promotorii trebuie să aibă o minimă experiență în
implementarea de proiecte, prin implementarea, în ultimii 7 ani (ian. 2013dec. 2019), în calitate de promotor/aplicant sau partener, de proiecte cu
bugete a căror valoare agregată, în euro23, să fie cel puțin egală cu
valoarea grantului solicitat în cadrul prezentului apel. Pentru a evalua
îndeplinirea acestui criteriu, PP va lua în considerare24 întregul buget(e)
al(e) proiectului(elor) administrat(e) ca PP/ aplicant (care pot fi diferit(e),
în cele mai multe cazuri mai mici, decât bugetele contractate) și/ sau
bugetele proprii administrate ca parteneri. În cazul în care acest criteriu nu
este îndeplinit, proiectul va fi respins în etapa de verificare formală.
În plus, următoarele note de subsol sunt introduse:
Nota de subsol nr 23:
23
În cazul în care bugetul a fost exprimat în altă monedă decât Euro, va fi
folosit cursul InforEuro de la data semnării fiecărui contract de finanțare.
Nota de subsol nr. 24:
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24

Secțiunea 2.10. Costuri eligibile

În cazul în care un proiect a început înainte sau se încheie în afara
perioadei de referință (ianuarie 2013-decembrie 2019), promotorul de
proiect va calcula și lua în considerare doar bugetul(ele)
corespunzător(oare) anului care este inclus în respectiva perioadă. De
exemplu: dacă un proiect implementat ca aplicant/ promotor a început în
2011 și a fost implementat timp de trei ani (2011-2013), bugetul luat în
considerare pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu este doar
bugetul administrat în anului 2013. PP are obligația de a calcula cu atenție
valorile diferitelor bugete în vederea demonstrării acestui criteriu, în
condițiile în care este posibil ca Operatorul de Program să solicite
documente/ dovezi (rapoarte financiare, scrisori de acceptare a
cheltuielilor emise de autoritățile de management/ organismele
intermediare/ operatorii de program/ alte instituții organizate, balanțe de
cheltuieli) pentru sumele menționate în Anexa 7 la Cererea de finanțare.
Secțiunea 2.10. Costuri eligibile

Costuri directe

Costuri directe

...

...
- Cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare pentru
personalul care participă la proiect; Ținând cont de principiul
proporționalității, costurile de deplasare, inclusiv indemnizația de
deplasare, pot fi calculate ca sumă forfetară, pe baza regulilor
aplicabile Programului;

-

Cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare pentru
personalul care participă la proiect; Ținând cont de principiul
proporționalității, costurile de deplasare, inclusiv indemnizația de
deplasare, pot fi calculate ca sumă forfetară, pe baza regulilor
definite, aprobate de OP (a se consulta anexa aplicabilă la Ghidul
aplicantului);
...

…
-

Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în
articolul 8.6 din Regulament, cu excepția proiectelor depuse în cadrul
Alocării tematice B (centre existente), în cazul cărora achiziția de
bunuri imobile nu este eligibilă.

Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în
articolul 8.6 din Regulament, cu excepția proiectelor depuse în cadrul
Alocării tematice B (centre existente), în cazul cărora achiziția de
bunuri imobile nu este eligibilă (a se consulta secțiunile corespondente
din Ghidul aplicantului).

Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)

Section 3.1

Criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate:


Verificarea formală (administrativă)

alocarea financiară, rata grantului și contribuția privată: suma
solicitată/ valoarea grantului este în limitele menționate (minim

5



alocarea financiară, rata grantului și contribuția privată: suma
solicitată/ valoarea grantului este în limitele menționate (minim
300.000 de Euro și maxim 1.000.000 de Euro) calculată la cursul
InforEuro al lunii septembrie 2019 (1 Euro = 4,7271 lei); rata
grantului/ contribuția privată sunt în limitele specificate (în funcție
de tipul entității);

300.000 de Euro și maxim 1.000.000 de Euro) calculată la cursul
InforEuro al lunii decembrie 2019 (1 Euro = 4,785 lei); rata
grantului/ contribuția privată sunt în limitele specificate (în funcție
de tipul entității);
Durata proiectului

durata proiectului: este în limitele specificate în apel (între 18 și 36
luni):
 durata proiectului: este în limitele specificate în apel (între 18 și
o Alocarea tematică A: între 18 și 36 luni;
36 luni):
o Alocarea tematică B: între 12 și 24 luni;
o Alocarea tematică A: între 18 și 36 luni;
o Alocarea tematică C: între 12 și 24 luni.
o Alocarea tematică B: între 12 și 24 luni;
Data estimată de finalizare a proiectului este sfârșitul lunii octombrie 2023.
o Alocarea tematică C: între 12 și 24 luni.
Data estimată de finalizare a proiectului este sfârșitul lunii august 2023.
Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)
Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)


Durata proiectului

Criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate:

Promotorul de proiect

Promotorul de proiect

...

...

o

PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte o
în domeniul incluziunii sociale: în ultimii 5 ani, PP a administrat, ca
partener sau promotor, proiecte în domeniul incluziunii sociale cu un
buget (valoare agregată) cel puțin egal cu valoarea grantului solicitat
prin proiectul propus;

PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte,
prin implementarea, în ultimii 7 ani (ian. 2013-dec. 2019), în calitate de
promotor/aplicant sau partener, de proiecte cu bugete a căror valoare
agregată, în euro, să fie cel puțin egală cu valoarea grantului solicitat
în cadrul prezentului apel

Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)

Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)

Criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate:

Parteneri, parteneriat
...
o selecția partenerilor: în cazul în care PP este entitate publică,
selecția partenerilor privați s-a făcut în conformitate cu legislația
specifică;
o pentru toți partenerii identificați au fost încheiate Acorduri de
parteneriat (se aplică tuturor partenerilor din România și Statelor
Donatoare – dacă este cazul).

Parteneri, parteneriat
...
o

selecția partenerilor: în cazul în care PP este entitate publică sau o
instituție finanțată din fonduri publice, selecția partenerilor privați
(ONG-uri din România) s-a făcut în conformitate cu legislația
specifică (art. 14 din OUG 34/2017);
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Obiectivele și indicatorii proiectului

o

...

o

doar în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice B
(centre existente): proiectul țintește minim 5 centre.

pentru toți partenerii identificați au fost depuse Acorduri de
parteneriat în formă draft (se aplică tuturor partenerilor din România
și Statelor Donatoare – dacă este cazul).

Obiectivele și indicatorii proiectului
...

Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)

doar în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice B (centre
existente): proiectul țintește minim 5 centre ce lucrează (la momentul
depunerii proiectului) cu cel puțin 2/3 copii și tineri romi, raportat la
numărul total de beneficiari.
Secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă)

Criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate:

Eligibilitatea costurilor
...
o Dacă este cazul, valoarea achiziției de imobile (teren, clădire) este
de maxim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale
proiectului.

Eligibilitatea costurilor
...
o Dacă este cazul, valoarea achiziției de imobile (teren, clădire) este de
maxim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului,
pentru proiectele depuse în cadrul Alocărilor tematice A și C.
Proiectele depuse în cadrul Alocării tematice B nu includ achiziții de
terenuri și/sau clădiri.
Secțiunea 5 Alte informații utile

o

Secțiunea 5 Alte informații utile
o

Hotărârea Consiliului Director al OP nr. 4/X/ST/26.10.2018 privind
o
aprobarea modalității de acordare și decontare a drepturilor aferente
deplasării în altă localitate din țară sau din străinătate, la nivelul
programului și proiectelor, în cadrul mecanismelor financiare Spațiul
Economic European și Norvegian 2014-2021

Hotărârea Consiliului Director al OP nr. 4/XI/SO-14.11.2019 privind
aprobarea modalității de acordare și decontare a drepturilor aferente
deplasării în altă localitate din țară sau din străinătate, la nivelul
programului și proiectelor, în cadrul mecanismelor financiare Spațiul
Economic European și Norvegian 2014-2021

Au fost actualizate, de asemenea, linkurile către cadrul legislativ
menționat în Secțiunea 5.
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II.

ÎN GHIDUL APLICANTULUI ȘI ANEXELE AFERENTE:
1. În Ghidul aplicantului se operează următoarele modificări:

Text inițial
1.6.1 Achiziționare de terenuri/clădiri
.....

Text modificat
1.6.1 Achiziționare de terenuri/clădiri
.....

În situația execuției unor lucrări de construcții pe terenurile
sau asupra construcțiilor ce se vor achiziționa prin proiect,
prevederile Anexei 4 Informații generale privind componenta
de construcții a proiectului se vor aplica în implementarea
proiectului.

În situația execuției unor lucrări de construcții pe terenurile sau asupra construcțiilor
ce se vor achiziționa prin proiect, prevederile Anexei 4 Informații generale privind
componenta de construcții a proiectului se vor aplica în implementarea proiectului.
Cu toate acestea, PP trebuie să aibă în vedere faptul că achiziționarea de clădiri sau
de terenuri pentru construcțiile viitoare poate conduce la întârzieri și riscuri în
implementare, riscuri care nu pot fi apreciate în totalitate la momentul elaborării cererii
de finanțare, acest element constituind un aspect important în evaluarea de conținut.
Aceste riscuri vor fi semnalate în mod distinct de către evaluatori și vor fi luate în calcul
de către Comitetul de Selecție atunci când se va lua o decizie cu privire la acordarea
finanțării. Din aceste motive, este obligatoriu ca PP să detalieze în cererea de finanțare
modalitatea prin care furnizarea de servicii va fi asigurată conform calendarului de
implementare stabilit chiar și în cazul în care apar întârzieri derivate din achiziția de
terenuri/ clădiri și/ sau din construcția de clădiri. Existența acestui plan asiguratoriu
este o condiție pentru ca proiectul să fie recomandat spre finanțare. Aceste aspecte
vor fi detaliate în Cererea de finanțare, secțiunea 15 - Analiza riscurilor.
1.6.2 Componenta de construcții a proiectului
...

1.6.2 Componenta de construcții a proiectului
...
Nu este permisă implementarea proiectelor în spații ce
Nu este permisă funcționarea sediilor aferente activităților/serviciilor prevăzute în
aparţin unor persoane fizice.
proiect (ce trebuie enumerate în cererea de finanțare, secțiunea 17.2) în spații ce
aparţin unor persoane fizice (în această categorie nu intră locuințele aflate în
proprietatea persoanelor de etnie romă, beneficiari ai activităților de îmbunătățire a
condițiilor de locuit, eligibile în cadrul Alocării tematice A – Proiecte de furnizare
servicii).
Secțiunea 4.1. Cursul de referință pentru întocmirea Secțiunea 4.1. Cursul de referință pentru întocmirea bugetului proiectului
bugetului proiectului
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Text inițial
Pentru întocmirea bugetului proiectului şi verificarea
încadrării în limitele minime şi maxime ale grantului solicitat,
se va avea în vedere cursul InforEuro din luna septembrie
2019, curs pe care îl puteţi afla accesând site-ul Comisiei
Europene, la adresa
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/i
nforeuro/inforeuro_en.cfm

Text modificat
Pentru întocmirea bugetului proiectului şi verificarea încadrării în limitele minime şi
maxime ale grantului solicitat, se va avea în vedere cursul InforEuro din luna
decembrie 2019, curs pe care îl puteţi afla accesând site-ul Comisiei Europene, la
adresa
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cf
m
...

...
Secțiunea 4.3. Condiții generale de eligibilitate a Secțiunea 4.3. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor
cheltuielilor
...
...
În final, se introduce textul:
Costuri de deplasare
Decontarea costurilor de deplasare în interesul proiectului se va realiza în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului Director al OP nr. 4/XI/SO/14.11.2019. Ca urmare,
PP/ partenerii vor planifica costurile aferente deplasărilor în raport cu aceste cerințe.
9. Lista anexelor

9. Lista anexelor

Anexa 1 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (în lb. română și lb. engleză)

Anexa 1 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în lb. română și
lb. engleză)

Anexa 2 Conţinutul-cadru al dosarului proiectului

Anexa 2 Conţinutul-cadru al dosarului proiectului

Anexa 3 Informații generale privind achizițiile la nivelul
proiectului

Anexa 3 Informații generale privind achizițiile la nivelul proiectului

Anexa 4 Informații generale privind componenta de
construcții a proiectului

Anexa 4 Informații generale privind componenta de construcții a proiectului
Anexa 5 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa 5 Reguli suplimentare privind aprobarea modalității de
calcul și decontare a drepturilor aferente deplasării în altă
localitate din țară sau din străinătate (conform Hotărârii
Consiliului Director al OP nr. 4/X/ST/26.10.2018).
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Text inițial
Text modificat
Anexa 6 Grila de verificare a conformității administrative și a
eligibilității
Anexa 5 Reguli suplimentare privind aprobarea modalității de calcul și decontare a drepturilor aferente deplasării în altă localitate din țară sau din
străinătate (conform Hotărârii Consiliului Director al OP nr. 4/X/ST/26.10.2018).
Se elimină complet și se renumerotează toate Anexele.
2. Anexa 6 la Ghidul aplicantului – Conţinutul-cadru al dosarului proiectului
Text inițial
Dosarul proiectului conţine un număr total de .......pagini, după cum
urmează:
...
2. OPIS documente - Conţinutul-cadru al dosarului proiectului
(Anexa 2 la Ghidul aplicantului) - NU

Text modificat
Dosarul proiectului conţine un număr total de .......pagini, după cum
urmează:
...
OPIS documente - Conţinutul-cadru al dosarului proiectului (Anexa 2
la Ghidul aplicantului) - DA
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3. Anexa 6 la Ghidul aplicantului - Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității
Pe lângă faptul că Anexa 6 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității devine Anexa 5, aceasta suferă o serie de modificări.
Secțiunea 1 CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ, punctul 4.14 va avea următorul conținut:
Text inițial
Criterii de conformitate

4.14

Declarație
terenuri/clădiri,
obligatorie dacă se
solicită
lucrări de
construcții
(altele
decât cele în regie
proprie) sau achiziția
unui imobil (Anexa 11
la CF)

Documente
suport / informații
verificate
Respectă cerințele
de formă și este
semnată de
reprezentantul
legal.
Declarația
este
furnizată
pentru
fiecare
imobil
(teren/clădire)
pentru
care
proiectul prevede
derularea de lucrări
de construcții sau
achiziție de imobil.
A se corela cu
secțiunea “Resurse
materiale”
din
Cererea
de
finanțare

Text modificat
Criterii de conformitate

Declarație terenuri/clădiri,
obligatorie dacă se solicită
lucrări de construcții (altele
decât cele în regie proprie)
la
sediile
aferente
activităților/serviciilor
prevăzute în proiect sau
achiziția unui imobil (Anexa
11 la CF)

Documente suport / informații verificate

Respectă cerințele de formă și este semnată de
reprezentantul legal.
Declarația este furnizată pentru fiecare imobil (teren/clădire)
pentru care proiectul prevede derularea de lucrări de
construcții sau achiziție de imobil. A se corela cu secțiunea
“Resurse materiale” din Cererea de finanțare

11

Secțiunea 2. ELIGIBILITATE se modifică astfel:
Text inițial
Criterii de conformitate

1.

2.

4.

Documente
suport /
informații
verificate

Suma solicitată/ valoarea grantului este în limitele menționate (minim 300.000 de Euro și
maxim 1.000.000 de Euro) calculată la cursul
InforEuro pentru septembrie 2019; rata
grantului/ contribuția privată sunt în limitele
specificate (în funcție de tipul instituției)
Durata proiectului este în limitele specificate de documentele de apel:
- Alocarea tematică A: între 18-36 luni
- Alocările tematice B și C: între 12-24 luni
Data estimată de finalizare a proiectului este
sfârșitul lunii august 2023
PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte în domeniul
incluziunii sociale: în ultimii 5 ani, PP a
administrat, ca partener sau promotor,
proiecte cu un buget (valoare agregată) cel
puțin egal cu valoarea grantului solicitat prin
proiectul propus

Text modificat
Criterii de conformitate

Documente
suport /
informații
verificate

Suma solicitată/ valoarea grantului este în limitele menționate (minim 300.000 de Euro și maxim
1.000.000 de Euro) calculată la cursul InforEuro
pentru decembrie 2019; rata grantului/ contribuția
privată sunt în limitele specificate (în funcție de tipul
PP)
Durata proiectului este în limitele specificate de documentele de apel:
- Alocarea tematică A: între 18-36 luni
- Alocările tematice B și C: între 12-24 luni
Data estimată de finalizare a proiectului este sfârșitul
lunii octombrie 2023
PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte: în ultimii 7 ani, PP a
administrat, ca partener sau promotor, proiecte cu un
buget (valoare agregată) cel puțin egal cu valoarea
grantului solicitat prin proiectul propus
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II. CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXELE AFERENTE
1. În Cererea de finanțare – alocarea tematică A, se operează următoarele modificări:
Text inițial
1. Date despre transmiterea proiectului

Text modificat
1. Date despre transmiterea proiectului

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 18 decembrie 2019

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 23 ianuarie 2020

Secțiunea 15 Analiza riscurilor

Secțiunea 15 Analiza riscurilor

Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții, dacă este cazul) precum și modalitățile de abordare a
acestora cu scopul de a reduce impactul la un nivel acceptabil.

Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții și/ sau achiziții de terenuri sau clădiri, dacă este cazul) precum
și modalitățile de abordare a acestora cu scopul de a reduce impactul la
un nivel acceptabil. Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați măsurile care
urmează a fi luate pentru ca furnizarea de servicii să fie făcută conform
calendarului de implementare stabilit chiar și în cazul în care apar întârzieri
derivate din achiziția de terenuri/ clădiri și/ sau din construcții de clădiri.

2. În Cererea de finanțare – alocarea tematică B, se operează următoarele modificări:
Text inițial
1. Date despre transmiterea proiectului

Text modificat
1. Date despre transmiterea proiectului

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 18 decembrie 2019
2. Informații generale despre proiect

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 23 ianuarie 2020
2. Informații generale despre proiect

Localizarea proiectului:
...
Procent de romi

Localizarea proiectului:
....
Procent de romi în localitate/oraș/cartier
Procent de copii și tineri beneficiari romi (minim 2/3)
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Text inițial
Secțiunea 17 Analiza riscurilor

Text modificat
Secțiunea 17 Analiza riscurilor

Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții, dacă este cazul) precum și modalitățile de abordare a
acestora cu scopul de a reduce impactul la un nivel acceptabil.

Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții și/ sau achiziții de terenuri sau clădiri, dacă este cazul) precum
și modalitățile de abordare a acestora cu scopul de a reduce impactul la
un nivel acceptabil. Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați măsurile care
urmează a fi luate pentru ca furnizarea de servicii să fie făcută conform
calendarului de implementare stabilit chiar și în cazul în care apar întârzieri
derivate din achiziția de terenuri/ clădiri și/ sau din construcții de clădiri.

18. Declarația Promotorului
Grupul țintă de etnie romă

18. Declarația Promotorului
Grupul țintă de etnie romă

☐ numărul beneficiarilor de etnie romă ai proiectului va fi de cel puțin 2/3
din numărul total de beneficiari (din grupul țintă total), în acord cu
prevederea Apelului de proiecte, secțiunea 2.4 Eligibilitatea grupurilor
țintă și a activităților. Activitățile proiectului ce vor contribui la Obiectivul
de apel nr. 3 Abilitarea romilor vor avea ca beneficiari exclusiv persoane
de etnie romă.

☐ la data depunerii prezentei cereri de finanțare, centrele
educaționale/after school/ de zi țintite prin proiect respectă procentul minim
de 2/3 beneficiari copii și tineri de etnie romă
☐ numărul beneficiarilor de etnie romă ai proiectului va fi de cel puțin 2/3
din numărul total de beneficiari (din grupul țintă total), în acord cu
prevederea Apelului de proiecte, secțiunea 2.4 Eligibilitatea grupurilor țintă
și a activităților. Activitățile proiectului ce vor contribui la Obiectivul de apel
nr. 3 Abilitarea romilor vor avea ca beneficiari exclusiv persoane de etnie
romă.

3. În Cererea de finanțare – alocarea tematică C, se operează următoarele modificări:
Text inițial
1. Date despre transmiterea proiectului

Text modificat
1. Date despre transmiterea proiectului

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 18 decembrie 2019

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 23 ianuarie 2020
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Text inițial
10.5. Descrierea grupului țintă
Grupuri țintă obligatorii
...
Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării,
asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc implicați în
lucrul cu persoane de etnie romă
Grup țintă opțional
....
Secțiunea 15 Analiza riscurilor
Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții, dacă este cazul) precum și modalitățile de abordare a
acestora cu scopul de a reduce impactul la un nivel acceptabil.

Text modificat
10.5. Descrierea grupului țintă
Grupuri țintă obligatorii
...
Grup țintă opțional
....
Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării,
asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc implicați în
lucrul cu persoane de etnie romă
Secțiunea 15 Analiza riscurilor
Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea
obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect,
parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/
comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de
construcții și/ sau achiziții de terenuri sau clădiri, dacă este cazul) precum
și modalitățile de abordare a acestora cu scopul de a reduce impactul la
un nivel acceptabil. Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați măsurile care
urmează a fi luate pentru ca furnizarea de servicii să fie făcută conform
calendarului de implementare stabilit chiar și în cazul în care apar întârzieri
derivate din achiziția de terenuri/ clădiri și/ sau din construcții de clădiri.
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4. Anexa 7 a Cererii de finanțare: Experiența relevantă a PP
Denumirea anexei se modifică oriunde apare în documentele apelului.

Text inițial

Text modificat

II Experiența relevantă a PP în domeniul proiectului
II Experiența PP
 Aţi mai beneficiat de finanțări din alte surse publice (naționale,
Se introduce textul:
europene, granturile SEE & Norvegiene etc.) sau private sau ați
PP va furniza informații privind experiența proprie din ultimii 7 ani, care să
desfășurat activități (servicii) similare din bugetul propriu, în
demonstreze:
ultimii 5 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de
- îndeplinirea criteriului de eligibilitate privind implementarea, în ultimii 7
finanţare?
ani (ian. 2013-dec. 2019), în calitate de promotor/aplicant sau partener,
de proiecte cu bugete a căror valoare agregată, în euro, să fie cel puțin
egală cu valoarea grantului solicitat în cadrul prezentului apel1;
- în ce măsură PP îndeplinește criteriul de evaluare de conținut privind
experiența și/sau expertiza în domeniul/aria de implementare a
proiectului2.
Nota de subsol 1: A se vedea Apelul de proiecte, secțiunea 3.1 Verificarea
formală, pct b) Criterii de eligibilitate.





vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele
implementate în ultimii 5 ani în domeniul incluziunii sociale, în
calitate de promotor sau partener, ale căror bugete însumate să
aibă cel puțin valoarea grantului solicitat prin prezentul proiect.
Nota de subsol 1: Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate
dacă este cazul entității dvs - vă rugăm specificaţi următoarele
informaţii privind activități/servicii în domeniul/ aria de
intervenție a proiectului, derulate din bugetul propriu, în ultimii 5
ani, care sunt relevante pentru a susține experiența anterioară
în domeniu a PP

Se introduce nota de subsol nr. 2:
A se vedea Apelul de proiecte, secțiunea 3.2 Evaluarea de conținut,
criteriul 4.2 “Experiența partenerilor și capacitatea tehnică de
implementare”.
 Aţi mai beneficiat de finanțări din alte surse publice (naționale, europene,
granturile SEE & Norvegiene etc.) sau private sau ați desfășurat activități
(servicii) similare din bugetul propriu, în ultimii 7 ani, înainte de data
depunerii prezentei cereri de finanţare?
 vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii pentru proiecte
implementate în ultimii 7 ani, în calitate de promotor de proiect/aplicant
sau partener, proiecte care să demonstreze în ce măsură PP
îndeplinește cele două criterii sus-menționate



dacă este cazul entității dvs - vă rugăm specificaţi următoarele informaţii
privind activități/servicii, derulate din bugetul propriu, în ultimii 7 ani,
care sunt relevante pentru a susține experiența și/sau expertiza PP în
domeniul/aria de implementare a proiectului
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5. Anexele 8a și 8b ale Cererii de finanțare: Experiența relevantă a partenerului în domeniul proiectului
II Experiența relevantă a partenerului în domeniul proiectului

II Experiența relevantă a partenerului în domeniul proiectului



Aţi mai beneficiat de finanțări din alte surse publice (naționale,
europene, granturile SEE & Norvegiene etc.) sau private sau ați
desfășurat activități (servicii) similare din bugetul propriu, în ultimii 5
ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de finanţare?



Aţi mai beneficiat de finanțări din alte surse publice (naționale,
europene, granturile SEE & Norvegiene etc.) sau private sau ați
desfășurat activități (servicii) similare din bugetul propriu, în ultimii 7
ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de finanţare?



Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru
proiectele și/sau activitățile (serviciile) derulate în ultimii 5 ani, care
sunt relevante pentru a susține experiența anterioară a partenerului
în domeniul / aria de intervenție a proiectului



Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele
și/sau activitățile (serviciile) derulate în ultimii 7 ani, care sunt
relevante pentru a susține experiența anterioară a partenerului în
domeniul / aria de intervenție a proiectului
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