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

CORRIGENDUM NR. 1
la documentele apelului nr. 4 “Dezvoltare locală”,
lansat în data de 10 septembrie
Pentru apelul “Dezvoltare locală”, se operează următoarele modificări în documentele de apel:
I.

ÎN TEXTUL APELULUI:

Text inițial

Text modificat

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)
Strada Eugeniu Carada nr. 1, et.3, sector 3, București, România
Tel/Fax: (0040) 021 315 34 15; E-mail: office@frds.ro;
Web: www.frds.ro
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Pag. 1

Termenul limită de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2019

Termenul limită de depunere a proiectelor: 25 februarie 20201

Pag. 29

Pag. 29

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 astfel încât să fie recepționat de OP 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
astfel încât să fie recepționat de OP până la termenul limită – 25 februarie
2019, ora 16:00, fie personal, fie prin curier/ poştă (cu confirmare de primire).
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Apelul de propuneri de proiecte „Dezvoltare locală”

Apelul de propuneri de proiecte „Dezvoltare locală”

Toate măsurile și acțiunile propuse în aplicația de proiecte vor trebui:

Toate măsurile și acțiunile propuse în aplicația de proiecte vor trebui:

-

1

să contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului;

-

să contribuie la atingerea obiectivului general al apelului;

Aceste modificări vor fi operate în toate secțiunile relevante ale apelului și anexelor acestuia.
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Pag. 4


Pag. 4

identifică problematici comune la nivel local, județean, micro
sau macro-regional, care sunt adresate prin intervenții/ acțiuni/
măsuri puse în practică în localități/ zone/ comunități care sunt
parte a unor unități administrativ-teritoriale cu o populație mai mică
de 20.000 de locuitori (conform datelor reactualizate existente la
nivelul Institutului Național de Statistică sau la Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, atât în
mediul urban, cât și în mediul rural) și vor fi dedicate grupurilor
vulnerabile;



identifică problematici comune la nivel local, județean, micro sau
macro-regional, care sunt adresate prin intervenții/ acțiuni/ măsuri puse
în practică în localități/ zone/ comunități care sunt parte a unor unități
administrativ-teritoriale cu o populație mai mică de 20.000 de locuitori
(conform ultimelor date cu privire la populația după domiciliu existente
la nivelul Institutului Național de Statistică sau la Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, atât în mediul
urban, cât și în mediul rural) și vor fi dedicate grupurilor vulnerabile;

Se introduce nota de subsol nr. 4
Conform metodologiei Institutului Național de Statistică, populația după
domiciliu reprezintă „numărul persoanelor cu cetățenie română și
domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativteritoriale. […] Altfel spus, populația după domiciliu reprezintă populația de
jure care poate să includă și emigranții. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm
să consultați documentul existent la adresa următoare:
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/pr
ecizari_metodologice_1ian2018.pdf
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propun intervenții/ acțiuni/ măsuri incluse în planurile de dezvoltare
locală și/ sau alte strategii locale/ planuri adoptate la nivel local/
județean; presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei/
familiei/ grupului defavorizat, în relaţie cu situaţia socio-economică,
starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al
acestora incluzând acțiuni/ activități care vor viza cel puțin două din
cele cinci domenii de interes menționate anterior (social, educație,
sănătate, ocupare și locuire)

propun intervenții/ acțiuni/ măsuri incluse în planurile de dezvoltare locală
și/ sau alte strategii locale/ planuri adoptate la nivel local/ județean;
presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei/ familiei/ grupului
defavorizat, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate,
nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acestora incluzând acțiuni/
activități care vor viza cel puțin două din cele cinci domenii de interes
menționate anterior (asistență socială, educație, sănătate, ocupare și
locuire);

Număr

Rezultate
așteptate ale
programului

Indicator

Unitate
de
măsură

Sursă de
verificare

Valoare
țintă la nivel
de program

Valoare
țintă la nivel
de apel

3

Outcome
4

Creșterea
utilizării
serviciilor
sociale
de
către grupurile
defavorizate

IP38 Număr de
persoane din grupuri
vulnerabile care
primesc servicii sociale
personalizate (pe
parcursul
implementării
proiectelor, datele vor
fi raportate
dezagregat, în funcție
de apartenența la etnia
romă și gen).

Număr

Înregistrări PP

IP37 Nivelul de
satisfacție în raport cu
serviciile furnizate

Scală 1-10

Rezultate culese
de PP prin studii/
sondaje de
opinie

15.000

5.000

6,5

6,5

Output
4.1

Modele de
intervenție în
lucrul cu
grupurile
vulnerabile

IP39 Număr de modele
de intervenție aplicate
în lucrul cu grupurile
vulnerabile

Număr

Înregistrări PP

5

5

Output
4.2

Servicii sociale
furnizate
pentru
persoane din
grupurile
vulnerabile la
nivel local

IP40 Număr de orașe/
comune/ localități în
care au fost furnizate
servicii sociale

Număr

Înregistrări PP

200

140

Outcome
activități
bilaterale

Creșterea
colaborării
între entitățile
din Statul
Beneficiar și
cele din
Statele
Donatoare
implicate în
program

IP54 Nivelul de
satisfactie între
entitățile care
cooperează în Statul
Beneficiar și Statele
Donatoare

Scală 1-7

Rezultate culese
de reprezentanții
OMF prin studii/
sondaje de opinie

≥ 4.5,
creștere față
de valoarea
de bază

-

IP55 Nivelul de
încredere între
entitățile din Statul
Beneficiar și Statele
Donatoare, care
cooperează (date
raportate dezagregat,
în funcție de

Scală 1-7

Rezultate culese
de reprezentanții
OMF prin studii/
sondaje de opinie

≥ 4.5,
creștere față
de valoarea
de bază

4

apartenența la Statul
Beneficiar sau Statul
Donator)

Output 1
activități
bilaterale

Output 2
activități
bilaterale

IP56 Numărul
scrisorilor de intenție
privind o viitoare
colaborare

Număr

Înregistrări PP

IP57 Procentul
entităților care
cooperează, care
aplică cunoștințele
dobândite în cadrul
parteneriatului bilateral
(date raportate
dezagregat, în funcție
de apartenența la
Statul Beneficiar sau
Statul Donator)

Procent

Rezultate culese
de reprezentanții
OMF prin studii/
sondaje de opinie

60%

-

Schimburi între
entitățile din
Statul
Beneficiar și
entități din
Statele
Donatoare
sprijinite

IP58 Număr de
participanți la
schimburi din Statul
Beneficiar

Număr

Lista
participanți

de

200

-

Schimburi
profesionale cu
reprezentanți
ai entităților
relevante din
România și din
Statele
Donatoare
sprijinite

IP59 Număr de
participanți la
schimburi din Statele
Donatoare

Număr

Lista
participanți

de

30

-

25
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Text inițial
2.1 Rezultate așteptate

Text modificat
2.1 Rezultate așteptate

...

Se adaugă nota nr. 10 la indicatorul IP37:
PP și/ sau partenerii responsabili, după caz, se vor asigura că au resursele
umane și financiare necesare pentru a elabora metodologia și instrumentul
pentru colectarea datelor (chestionar), pentru prelucrarea datelor,
respectiv pentru întocmirea rapoartelor către PO privind rezultatele. Pentru
a putea calcula valoarea indicatorului la nivel de program, PP va furniza
OP-ului inclusiv valoarea indicatorului și date despre: IA95 Numărul
respondenților (persoane din populația țintă cărora li s-a aplicat
chestionarul de evaluare a satisfacției).

Pag. 7
...beneficiari aparținând grupurilor dezavantajate primare...

Pag. 7 și alte secțiuni ale proiectului
...beneficiari aparținând grupurilor dezavantajate principale...
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Text inițial

Text modificat

Pag. 8

Pag. 8

2.3 Rata grantului și cofinanțarea privată

2.3. Rata grantului și cofinanțarea 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 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).

Pag. 8
2.3 Rata grantului și cofinanțarea privată

Pag. 8
2.3 Rata grantului și cofinanțarea privată

Nota nr. 16 Sunt structuri asociative ale administrației publice locale
...
constituite conform legii. În cadrul prezentului apel, asociațiile de
autorități locale sunt asimilate entităților publice (nefiind independente (Se elimină nota nr. 16)
de autorități, nu sunt considerate ONG-uri în sensul regulamentului
aplicabil), motiv pentru care nu este necesar ca acestea să contribuie
la finanțarea proiectului.
Pag. 9

Pag. 9

2.4. Durata proiectului și perioada de implementare

2.4. Durata proiectului și perioada de implementare

Data maximă recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor Data maximă recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor
finanțate din program este 31 august 2023, iar durata recomandată a finanțate din program este 31 octombrie 2023, iar durata recomandată a unui
unui proiect este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni.
proiect este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni.
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Text inițial

Text modificat

Pag. 9

Pag. 9

Promotori de proiecte eligibili

Promotori de proiecte eligibili

Nota nr. 18

Nota nr. 18

Sunt structuri asociative ale administrației publice locale constituite
conform legii. În cadrul prezentului apel, asociațiile de autorități locale
sunt asimilate entităților publice (nefiind independente de autorități, nu
sunt considerate ONG-uri în sensul regulamentului aplicabil), motiv
pentru care nu este necesar ca acestea să contribuie la finanțarea
proiectului.
Pag. 10
2.5 Promotori de proiecte eligibili

Asociațiile autorităților locale sunt structuri asociative ale autorităților
administrației publice locale, de utilitate publică, înființate potrivit legii. În
condițiile prezentului apel de proiecte, asociațiile autorităților locale NU sunt
considerate ONG-uri (a se vedea definiția), în concluzie nu se aplică art.
6.4(3) al Regulamentului.

De asemenea pentru a fi eligibili, promotorii de proiecte trebuie să aibă
o minimă experiență anterioară privind implementarea unor proiecte în
domeniul dezvoltării locale (de exemplu, în ultimii 5 ani, PP a coordonat
ca partener sau ca promotor, proiecte în aria dezvoltării locale care au
avut bugete cel puțin egale, în valoare agregată, cu bugetul propus în
cadrul acestui proiect). În cazul în care proiectul nu îndeplinește acest
criteriu, acesta va fi exclus în stadiul evaluării formale.

Pentru a fi eligibili, promotorii de proiect trebuie de asemenea să aibă o
experiență minimă în implementarea de proiecte, respectiv să fi derulat în
ultimii 7 ani (între ianuarie 2013 și decembrie 2019), ca promotor/ aplicant
sau partener, proiecte cu bugete agregate, în Euro2, de valoare cel puțin
egală cu grantul solicitat prin prezenta cerere de proiecte. Pentru a evalua
îndeplinirea acestui criteriu, PP va lua în considerare3 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.

Pag. 10
2.5 Promotori de proiecte eligibili

În cazul în care bugetul este exprimat în altă monedă decât Euro, va fi folosit cursul InforEuro de la data semnării fiecărui contract de finanțare utilizat pentru
justificarea îndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate.
3
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.
2

8

Text inițial

Text modificat
În cazul în care PP nu îndeplinește acest criteriu, proiectul va fi exclus în
faza evaluării formale.
Se adaugă nota de subsol nr. 20
În cazul în care bugetul este exprimat în altă monedă decât Euro, va fi
folosit cursul InforEuro de la data semnării fiecărui contract de finanțare
utilizat pentru justificarea îndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate.

Pag. 15
A3. Servicii socio-medicale
...

Se adaugă nota de subsol nr. 21
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.
Pag. 15
A3. Servicii socio-medicale
 Măsuri de suport pentru includerea în sistemul de asigurări de
sănătate a personelor vulnerabile ne-asigurate;
[…]
În cazul serviciilor medicale, vor fi eligible în cadrul proiectului doar costurile
aferente infrastructurii/ dotării și cele aferente serviciilor care nu sunt
decontate din alte surse (de exeplu, nu sunt eligibile serviciile decontate de
casele de asigurări de sănătate – conform legislației specifice, serviciile
incluse în programele naționale ale Ministerului Sănătății, în alte programe
specifice finanțate din fonduri nerambursabile etc).
9

Text inițial

Text modificat
Se va urmări utilizarea infrastructurii medicale existente la nivel local
(cabinete medicale, centre comunitare etc) și a specialiștilor, inclusiv a celor
înființate/ dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate din mecanismele SEE și
norvegian.
De asemenea, o componentă importantă a serviciilor socio-medicale trebuie
să o constituie identificarea și prevenția răspândirii bolilor transmisibile sau
cu incidență mare a mortalității. Astfel specialiștii proiectelor care includ
furnizarea de servicii socio-medicale vor analiza situațiile menționate, vor
informa autoritățile locale competente și vor derula toate acțiunile necesare
referirii acestor potențiali pacienti catre serviciile de diagnosticare și
tratament.

Pag. 11

Pag. 11

Parteneri eligibili

Parteneri eligibili

Nota nr. 22

Nota nr. 22

În accepțiunea prezentului apel, asociațiile autorităților locale Se elimină
îndeplinesc aceleași condiții ca ONG-urile definite anterior, cu excepția
faptului că nu sunt independente de autorităţile locale, regionale sau
centrale.
Pag. 16
Pag. 16
Detalii generale cu privie la activitățile eligibile

Detalii generale cu privie la activitățile eligibile

Această prevedere va fi verificată la momentul depunerii cererii de
finanțare în cadrul acestui apel prin semnarea unei Declarații specifice,
dar și la momentul contractării, când PP va trebui să resemneze
Declarația. Neîndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate va duce la
respingerea proiectului.

Această prevedere va fi verificată la momentul depunerii cererii de finanțare
în cadrul acestui apel prin semnarea unei Declarații specifice, dar și la
momentul contractării, când PP va trebui să re-semneze Declarația de
eligibilitate – Anexa 10 la Cererea de finanțare. Neîndeplinirea acestui
criteriu de eligibilitate va duce la respingerea proiectului.

Pag. 16
2.9 Costuri eligibile
Bugetul proiectului va fi exprimat în LEI și EURO (folosindu-se rata
cursului de schimb INFOREURO pentru luna septembrie 2019, 1

Pag. 16
2.9 Costuri eligibile
Bugetul proiectului va fi exprimat în LEI și EURO (folosindu-se rata cursului
de schimb INFOREURO pentru luna decembrie 2019, 1 Euro = 4.785 Lei)
10

Text inițial
Euro = 4.7271 Lei) și va cuprinde exclusiv costuri eligibile (costuri
directe, costuri indirecte şi costuri neprevăzute).

Text modificat
și va cuprinde exclusiv costuri eligibile (costuri directe, costuri indirecte şi
costuri neprevăzute).

Pag. 17

Pag. 17

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 definite, aprobate de OP
(a se consulta anexa aplicabilă la Ghidul aplicantului);

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;

[...]
Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în
articolul 8.6 din Regulament

[…]
Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în
articolul 8.6 din Regulament (a se consulta secțiunile corespondente din
Ghidul aplicantului);

Pag. 18

Pag. 18

2.11. Durabilitatea proiectului

2.11. Durabilitatea proiectului

În acest sens, PP va elabora un plan privind asigurarea sustenabilităţii
rezultatelor proiectului, în funcție de specificul proiectului. PP va avea
în vedere că scopul este promovarea sustenabilității proiectului și
asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează
beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali. PP va lua în
considerare de asemenea cerințele Regulamentului (art. 8.6, 8.14).

În acest sens, PP va elabora un plan privind asigurarea sustenabilităţii
rezultatelor proiectului, în funcție de specificul proiectului și va face mențiuni
cu privire la rolul fiecărui partener în concordanță cu prevederile acordului de
parteneriat. PP va avea în vedere că scopul este promovarea sustenabilității
proiectului și asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului
generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali. PP va lua în
considerare de asemenea cerințele Regulamentului (art. 8.6, 8.14).
În cazul în care PP este entitate publică, acesta va asigura sustenabilitatea
serviciilor înființate/ dezvoltate prin proiect.
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Text inițial

Text modificat
În cazul în care PP este organizație non-guvernamentală, sustenabilitatea
va fi asigurată fie de către PP, fie de către partenerul entitate publică - în
cazul în care PP nu poate/ nu are capacitatea de a o face; în acest caz
partenerul își asumă preluarea sustenabilității de la momentul de la care ea
nu poate fi susținută de către PP. Acest aspect, respectiv preluarea
sustenabilității pe parcursul proiectului sau a perioadei sale de
sustenabilitate de către autoritatea publică de la ONGul promotor de proiect,
va fi reglementat în acordul de parteneriat al proiectului.

Pag. 19

Pag. 19

Respectarea conformității administrative

Respectarea conformității administrative

Important: în cazul în care proiectele includ lucrări de construcții, se vor
Important: în cazul în care proiectele includ lucrări de construcții care
depune documentele obligatorii pentru fiecare tip de lucrări de construcție
necesită autorizații, PP va anexa în mod obligatoriu studiul de
menționate în Anexa 4 a Ghidului Aplicantului – Informații privind
fezabilitate/ DALI).
componenta de construcții a proiectului.
Pag. 19

Pag. 19

Nerespectarea acestor condiții este subiect de clarificări, așa cum a
fost detaliat în Ghidul aplicantului. Dacă după clarificări se constantă
în continuare că nu a fost respectat acest oricare dintre cele două
criterii, proiectele respective vor fi respinse.

Neîndeplinirea uneia din aceste condiții va face obiectul unei clarificări,
potrivit detaliilor din Ghidul aplicantului. Dacă după clarificări există încă o
neconformitate cu oricare din aceste criterii, aceasta va conduce la
respingerea proiectelor care depășesc aceste limite, conform numărului de
înregistrare dat de OP;
Pag. 19

Pag. 19

Respectarea criteriilor de eligibilitate
Respectarea criteriilor de eligibilitate
alocarea financiară și rata grantului și contribuția privată: suma
o alocarea financiară, rata grantului și contribuția privată: suma
solicitată este în limitele menționate (minim 500.000 de Euro și maxim
solicitată este în limitele menționate (minim 500.000 de Euro
2.500.000 de Euro) calculată la cursul InforEuro pentru septembrie
și maxim 2.500.000 de Euro) calculată la cursul InforEuro
2019, 1 Euro=4,7271 Lei rata grantului/ contribuția privată sunt în
pentru decembrie 2019, 1 Euro=4.785 Lei; rata grantului/
limitele specificate (în funcție de tipul instituției);
contribuția privată sunt în limitele specificate (în cazul în care
durata proiectului: este în limitele specificate de documentele de apel
PP este organizație non-guvernamentală);
(între 18 și 36 de luni); data estimată de finalizare a proiectului este
sfârșitul lunii august 2023;
12

Text inițial

Text modificat
durata proiectului: este în limitele specificate de documentele de apel (între
18 și 36 de luni); data estimată de finalizare a proiectului este sfârșitul lunii
octombrie 2023.

Pag. 19

Pag. 19

Respectarea criteriilor de eligibilitate

Respectarea criteriilor de eligibilitate

PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte
în domeniul dezvoltare locală/ reducerea sărăciei: în ultimii 5 ani PP a
administrat ca partener sau promotor, proiecte cu un buget cel puțin
egal cu cel al proiectului propus (valoare agregată);

PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte: în
ultimii 7 ani, anterior depunerii proiectului, (între ianuarie 2013 și decembrie
2019) PP a administrat, ca partener sau promotor, proiecte cu bugete a căror
valoare totală, în Euro, este cel puțin egală cu cea a grantului solicitat pentru
proiectului propus.

Pag. 19

Pag. 19

Respectarea criteriilor de eligibilitate

Respectarea criteriilor de eligibilitate

Selecția partenerilor: în cazul în care PP este autoritate publică,
selecția partenerilor privați s-a făcut în conformitate cu legislația
specifică;

Selecția partenerilor: în cazul în care PP se încadrează în categoria
autorităților sau instituțiilor finanțate din fonduri publice, selecția partenerilor
privați (ONG din România) s-a făcut în conformitate cu legislația specifică
(art. 14 din OUG 34/2017);

Pag. 19

Pag. 19

Respectarea criteriilor de eligibilitate

Respectarea criteriilor de eligibilitate

a fost definitivat Acordul de Parteneriat pentru toți partenerii proiectului A fost depus odată cu cererea de finanțare Acordul de parteneriat în draft
(se aplică tuturor partenerilor din România și Norvegia, dacă este (se aplică tuturor partenerilor din România și Norvegia, dacă este cazul);
cazul);
în cazul partenerilor norvegieni, a fost definitivată Scrisoarea de
intenție;

În cazul partenerilor norvegieni a fost depusă, o dată cu cerere de finanțare,
Scrisoarea de intenție.

Pag. 19
Respectarea criteriilor de eligibilitate
Proiectul va fi implementat în localități/ comunități din cadrul unor
unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 20 000 de locuitori

Pag. 19
Respectarea criteriilor de eligibilitate
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Text inițial

Text modificat
Proiectul va fi implementat în localități/ comunități din cadrul unor unități
administrativ-teritoriale cu mai puțin de 20 000 de locuitori (populație după
domiciliu).

Pag. 20

Pag. 20

Respectarea criteriilor de eligibilitate
Doar în cazul proiectelor care: prevăd dezvoltarea serviciilor integrate/
multifuncționale sau includ furnizarea de servicii medicale de bază (cu
excepția celor itinerante/ mobile/ telemedicină) autoritatea locală este
parte a proiectului fie ca PP, fie ca partener și aceasta își asumă
asigurarea sustenabilității proiectului;
Pag. 20
Respectarea criteriilor de eligibilitate

Respectarea criteriilor de eligibilitate
Doar în cazul proiectelor care prevăd dezvoltarea serviciilor integrate/
multifuncționale sau includ furnizarea de servicii medicale de bază (cu
excepția celor itinerante/ mobile/ telemedicină): entitatea publică cu atribuții
în domeniu este parte a proiectului fie ca PP, fie ca partener.

Eligibilitatea costurilor: costurile de investiții (cuprinzând costuri cu
echipamentele, costurile legate de realizarea lucrărilor de construcție,
achiziționarea de terenuri și imobiliare) nu depășesc 60% din valoarea
totală a proiectului;

Eligibilitatea costurilor: costurile de investiții (cuprinzând costuri cu
echipamentele, costurile legate de realizarea lucrărilor de construcție,
achiziționarea de terenuri și imobiliare) nu depășesc 60% din valoarea
totală a proiectului; costurile de achiziționare a bunurilor imobiliare
(terenuri, clădiri) nu depășesc 10% din valoarea totală eligibilă a
proiectului;
Pag. 27

Pag. 27
3.7 Sistemul de raportare și de plată

Pag. 20
Respectarea criteriilor de eligibilitate

3.7 Sistemul de raportare și de plată

În funcție și de durata proiectului, PP poate solicita un avans între 20
și 40% din valoarea grantului de proiect.

În funcție și de durata proiectului, PP poate solicita un avans între 20 și 30%
din valoarea grantului de proiect, conform Anexei II la Acordul de Program.

Secținea 5 Alte informații utile

Secținea 5 Alte informații utile
-

Memorandum-ul de Înţelegere semnat între Regatul Norvegiei și
Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021

-

Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021

-

Acordul de Program semnat între PNC și reprezentanții Statelor
Donatoare, pentru punerea în aplicare a Programului
14

Text inițial

Text modificat
- Regulamentul Uniunii Europene nr. 679 /2016 legat de protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date
-

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul
Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare

-

Legea 98/2016 privind achizițiile publice publicată în Monitorul Oficial
nr. 390/2016, cu modificările și completările ulterioare si HG
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și
completările ulterioare

-

Ordonanţă de Urgenţă nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru
modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru
de
achiziţie
publică,
a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

-

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale
și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii,
precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările
și completările ulterioare
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 privind aprobarea
procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanțate din fonduri europene publicat în Monitorul Oficial nr.618 din
12 august 2016, cu modificările și completările ulterioare

-

Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea
modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare
europeană implementate în parteneriat
15

Text inițial

Text modificat
- Ordinul nr 348/2018 pentru aprobarea regulilor de aplicare a sumelor
forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale
și Fondul pentru asistență tehnică din 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

-

OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările
și completările ulterioare si HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

-

HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor
procentuale /corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile
prevăzute în Anexa la OUG 66/2011, cu modificările și completările
ulterioare

-

Ghiduri adoptate de CMF/ MAEN în acord cu regulamentele
aplicabile:
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_i
d=112&page=1

II. ÎN GHIDUL APLICANTULUI ȘI ANEXELE AFERENTE:
Text inițial

Text modificat
Pag. 4
În conformitate cu Acordul de Program pentru programul „Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creștere incluziunii romilor”, vor fi finanțate acele
16

Text inițial

Text modificat
proiecte care se adresează unor comunități dezavantajate, prin măsuri care
sunt în concordanță cu planurile de dezvoltare locală și care au în vedere
servicii care să includă cel puțin două dintre domeniile enumerate mai jos:
asistență socială, sănătate, educație, ocupare și locuire.

Pag. 10

Pag. 10

Condiții generale cu privire la activitățile eligibile

Condiții generale cu privire la activitățile eligibile

Această prevedere va fi verificată la momentul depunerii cererii de
finanțare în cadrul acestui apel prin semnarea unei Declarații specifice,
dar și la momentul contractării, când PP va trebui să resemneze
declarația.

Această prevedere va fi verificată la momentul depunerii cererii de finanțare
în cadrul acestui apel prin semnarea unei Declarații specifice, dar și la
momentul contractării, când PP va trebui să re-semneze Declarația de
eligibilitate – Anexa 10 la Cererea de finanțare.

Pag. 11

Pag. 11

PP/ partenerul, în calitate de deținător al dreptului de utilizare în
interesul proiectului a spațiului/terenului respectiv, va completa şi
depune la dosarul proiectului o declaraţie urmând modelul secțiunii A
din Anexa 11 a cererii de finanțare.

PP/ partenerul/ colaboratorul, în calitate de deținător al dreptului de
utilizare în interesul proiectului a spațiului/terenului respectiv, va completa
şi depune la dosarul proiectului o declaraţie urmând modelul secțiunii A din
Anexa 11 a cererii de finanțare.

Pag. 11

Pag. 11

2.5.1. Achiziționare de terenuri/ clădiri și/ sau punerea la dispoziție 2.5.1. Achiziționare de terenuri/ clădiri și/ sau punerea la dispoziție a
a terenurilor/ clădirilor în vederea desfășurării activităților terenurilor/ clădirilor în vederea desfășurării activităților proiectului
proiectului
În situația execuției unor lucrări de construcții pe terenurile sau asupra
În situația execuției unor lucrări de construcții pe terenurile sau asupra
construcțiilor ce se vor achiziționa prin proiect, prevederile Anexei 5
construcțiilor ce se vor achiziționa prin proiect, prevederile Anexei 4
Informații generale privind componenta de construcții a proiectului se
Informații generale privind componenta de construcții a proiectului se vor
vor aplica în implementarea proiectului.
aplica în implementarea proiectului.
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Text inițial

Text modificat
Cu toate acestea, PP trebuie să aibă în vedere faptul că achiziționarea
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 ia 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 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. Existența acestui
plan asiguratoriu este o condiție pentru ca proiectul să fie recomandat spre
finanțare. Aceste aspecte vor fi detalitate în Anexa Cererea de Finanțare,
secțiunea 17, Analiza riscurilor.

Pag. 20

Pag. 20

Secțiunea 5.3. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

Secțiunea 5.3. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

...

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
care
poate
fi
consultată
la
adresa
http://www.frds.ro/uploads/files/RO99_LEGISLATIE/HCD_nov.pdf. Ca urmare,
PP/ partenerii vor planifica costurile aferente deplasărilor în raport cu aceste
cerințe.

Pag. 22

Pag. 22

9. Lista anexelor

9. Lista anexelor
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Text inițial
Anexa 1 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 2 Conținutul cadru al dosarului proiectului
Anexa 3 Informații generale privind achizițiile la nivelul proiectului
Anexa 4 Informații generale privind componenta de construcții a
proiectului
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).

Text modificat
Anexa 1 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 2 Conținutul cadru al dosarului proiectului
Anexa 3 Informații generale privind achizițiile la nivelul proiectului
Anexa 4 Informații generale privind componenta de construcții a proiectului
Anexa 5 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

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.
Anexa 2 la Ghidul aplicantului – Conţinutul-cadru al dosarului proiectului
Text inițial
Dosarul proiectului conţine un număr total de .......pagini, după cum
urmează:
...
1. 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

Anexa 6 Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității devine Anexa 5 Grilă de verificare a conformității administrative și
a eligibilității și suferă următoarele modificări
Se introduce secțiunea următoare:
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4.7.1.

Acord(uri) de colaborare (dacă respectivele
entități sunt beneficiare ale componentei de
infrastructură/ construcții)

Respectă cerințele de formă din Cererea de finanțare –
secțiunea 6 și Anexa 9 – Acord de colaborare

Secțiunea 4.14 va avea următorul conținut
4.14

Documente legate de spaţiul/terenul pus la
dispoziţie pentru proiect (doar în cazul proiectelor
ce includ lucrări de construcții altele decât cele în
regie proprie și în cazul proiectelor ce prevăd
achiziție de imobile)

Copii după documente care demonstrează dreptul de
proprietate/ administrare/ delegare a administrării/
concesiune a spaţiului/ terenului ce va face obiectul
lucrărilor de construcții, valabil pentru o perioadă de cel
puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finanțare
Documente care demonstrează dreptul de utilizare a
spaţiului/ terenului pentru destinația dată prin proiect și
efectuarea lucrărilor de construcții în acest scop (în
cazul în care imobilul nu este în proprietatea PP/
partenerului, se va prezenta acordul proprietarului)

Se introduce nota de subsol 2 la secțiunea 4.14
În situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, clădirea/terenul care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală se va prezenta Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar
în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului,
în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii) sau avizul
administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de autoritatea locală (dacă este cazul).
Secțiunea 2, Eligibilitate
Se modifică următoarele secțiuni astfel:

20

1.

2.

4.

Suma solicitată/ valoarea grantului este în
limitele menționate (minim 500 000 de Euro și
maxim 2 500 000 de Euro) calculată la cursul
InforEuro pentru septembrie 2019; rata
grantului/ contribuția privată sunt în limitele
specificate (în funcție de tipul PP)
Durata proiectului este în limitele specificate de
documentele de apel (între 18 și 36 de luni); data
estimată de finalizare a proiectului este sfârșitul
lunii decembrie 2023

Se corelează Cererea de finanțare – secțiunea 2
Informații generale despre proiect și Anexele 1a și 1b
Bugetul proiectului.

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 cel puțin egal, în valoare agregată,
cu grantul solicitat.

Se verifică Anexa 7 Experiența relevantă a PP și se
corelează cu valoarea grantului solicitat.

Se corelează Cererea de finanțare – secțiunea 2
Informații generale despre proiect și Anexa 2 Graficul
activităților proiectului.

Punctul 14 va avea următorul conținut:
Parteneri, parteneriate colaborări
Se introduce punctul 5 și se renumerotează
5.

Proiectul propus prevede
entități publice și ONG-uri

între

Se corelează Cererea de finanțare – secțiunile 4 și 5
Parteneri din proiect din România/ din Norvegia și Anexa
5 Acordul/ acordurile de parteneriat depuse.

14.

Doar în cazul proiectelor care prevăd
dezvoltarea
serviciilor
integrate/
multifuncționale sau includ furnizarea de servicii
medicale de bază (cu excepția celor itinerante/
mobile/ telemedicine):
entitatea publică cu
atribuții în domeniu este parte a proiectului fie ca
PP, fie ca partener și aceasta își asumă
asigurarea sustenabilității serviciilor

Se verifică documentele legale referitoare la forma de
organizare juridică a PP și partenerilor (conform pct 15
din Anexa 2 la Ghidul aplicantului – Conținutul cadru al
dosarului proiectului).
Se corelează cu prevederile privind sustenabilitatea din
Anexa 5 Acordul de parteneriat și Cererea de finanțare
– Secțiunea 18.1 Sustenabilitatea rezulatelor/proiectului

parteneriat
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Punctul 16 va avea următorul conținut:
16.

Eligibilitatea costurilor: costurile de investiții
(cuprinzând costuri cu echipamentele, costurile
legate de realizarea lucrărilor de construcții,
achiziționarea de terenuri și imobile) nu
depășesc 60% din valoarea totală a proiectului
Dacă este cazul, valoarea achiziției de imobile
(teren, clădire) este de maxim 10% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Se verifică Anexele 1a și 1 b Bugetul proiectului

2. ÎN CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXELE AFERENTE se operează următoarele modificări:
Text inițial
Pag. 2
1. Date despre transmiterea proiectului

Text modificat
Pag. 2
1. Date despre transmiterea proiectului

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 18 decembrie 2019

Data limită anunțată pentru depunere proiecte: 25 februarie 2020

Pag. 2
Informații generale despre proiect

Pag. 2
Informații generale despre proiect

Domeniul de intervenție:
☐Social
☐Educație
☐Sănătate
☐Locuire
☐Ocupare

Domeniul de intervenție:
☐Asistență socială
☐Educație
☐Sănătate
☐Locuire
☐Ocupare
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Text inițial
Pag. 2
Informații generale despre proiect
...

Text modificat
Pag. 2
Informații generale despre proiect
Se introduce următorul text:
☐ Proiectul propune dezvoltarea unor servicii integrate sau
multifuncționale
☐ Proiectul include furnizarea de servicii medicale de bază (cu excepția
serviciilor itinerante mobile, sau serviciilor de telemedicină)4
Se introduc următoarele note de subsol:
Nota nr. 7
Conform secțiunii 3.1. Verificare formală, punctul b) Respectarea
criteriilor de eligibilitate, în cazul propunerilor care prevăd dezvoltarea
serviciilor integrate sau multifuncționale, entitatea publică cu atribuții în
domeniu este parte a proiectului fie ca PP, fie ca partener și aceasta își
asumă asigurarea sustenabilității proiectului;
Nota nr. 8
Conform secțiunii 3.1. Verificare formală, punctul b) Respectarea
criteriilor de eligibilitate, în cazul propunerilor care prevăd dezvoltarea
serviciilor medicale de bază (cu excepția celor itinerante, mobile sau de
telemedicină) entitatea publică cu atribuții în domeniu este parte a
proiectului fie ca PP, fie ca partener și aceasta își asumă asigurarea
sustenabilității proiectului;

Conform secțiunii 3.1. Verificare formală, punctul b) Respectarea criteriilor de eligibilitate, în cazul propunerilor care prevăd dezvoltarea serviciilor medicale de
bază (cu excepția celor itinerante, mobile sau de telemedicină) entitatea publică cu atribuții în domeniu este parte a proiectului fie ca PP, fie ca partener și aceasta
își asumă asigurarea sustenabilității proiectului;
4
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Text inițial
Pag. 3
Nota de subsol nr. 10

Text modificat
Pag. 3
Nota de subsol nr. 10

Conform ultimelor date statistice oficiale existente sau a ultimului
recensământ valabil.

Populația după domiciliu, conform ultimelor date statistice oficiale
existente sau a ultimului recensământ valabil.

Pag. 4
Sectiunea 6

Pag. 4
Sectiunea 6

Parteneri asociati (vă rugăm, copiați acest tabel pentru fiecare
asociat în parte)

Colaboratori (vă rugăm, copiați acest tabel pentru fiecare asociat în
parte)

Secțiunea 11 Indicatori de program la care contribuie proiectul se modifică astfel:

Obiectivul
specific al
proiectului
Ex: OS 1 ...

Rezultate așteptate ale apelului

Output 4
Creșterea utilizării serviciilor sociale de
către grupurile defavorizate

Indicator de program

Unitate
de măsură

IP38 Număr de persoane din grupuri
vulnerabile care primesc servicii sociale
personalizate din care

Număr

romi

Număr

Valoare la
începutul
proiectului

Valoare țintă
la final de
proiect
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Obiectivul
specific al
proiectului

Rezultate așteptate ale apelului

Output 4.1.
Modele de intervenție în lucrul cu grupurile
vulnerabile
Output 4.2
Servicii sociale furnizate pentru persoane
din grupurile vulnerabile la nivel local
IP54 Nivelul de satisfacție privind
parteneriatul
IP55 Nivelul de încredere între entitățile din
Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care
cooperează
IP57 Procentul entităților care cooperează,
care aplică cunoștințele dobândite în cadrul
parteneriatului bilateral
IP56 Număr de scrisori de intenție privind o
viitoare colaborare
IP58 Număr de participanți la schimburi
proveniți din Statul Beneficiar

Indicator de program

Unitate
de măsură

femei

Număr

bărbați

Număr

IP37 Nivelul de satisfacție în raport cu
serviciile oferite

Scală 1 - 10

IP39 Număr de modele de intervenție
aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile

Număr

IP40 Număr de orașe/ comune
în care au fost furnizate servicii sociale

Număr

Scală 1-7

Valoare

Scală 1-7

Valoare

Procent

Valoare

Număr

Valoare

Număr

Valoare

Valoare la
începutul
proiectului

Valoare țintă
la final de
proiect
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Obiectivul
specific al
proiectului

Rezultate așteptate ale apelului

IP59 Număr de participanți la schimburi
proveniți din Statele Donatoare

Indicator de program

Număr

Unitate
de măsură

Valoare la
începutul
proiectului

Valoare țintă
la final de
proiect

Valoare

Pag. 12
Secțiunea 13 Activitățile proiectului

Pag. 12
Secțiunea 13 Activitățile proiectului

Oferiți o descriere detaliată a activităților, având în vedere tipul activității,
subactivitățile aferente, durata și perioada planificată pentru derularea
acestora, locul de desfășurare, metodologia folosită pentru
implementarea activității, rezultatele așteptate și sursele de verificare,
rolul PP și al partenerilor/colaboratorilor în implementarea activităților,
după caz, , resursele necesare, rolul partenerilor. În cazul activităților de
acordare a sprijinului material copiilor și/sau tinerilor din grupurile țintă,
se va descrie metodologia de acordare a acestuia, în condițiile specifice
apelului de finanțare.

Oferiți o descriere detaliată a activităților, având în vedere tipul activității,
subactivitățile aferente, durata și perioada planificată pentru derularea
acestora, locul de desfășurare, metodologia folosită pentru implementarea
activității, rezultatele așteptate și sursele de verificare, rolul PP și al
partenerilor/colaboratorilor în implementarea activităților, după caz,
resursele necesare, rolul partenerilor. În cazul activităților de acordare a
sprijinului material pentru grupurile țintă, se va descrie metodologia de
acordare a acestuia, în condițiile specifice apelului de finanțare.

Pag. 14
Secțiunea 17 Analiza riscurilor

Pag. 14
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 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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Anexa 7 a Cererii de finanțare Experiența relevantă a PP
Text inițial
Pag. 1

Text modificat
Pag. 1

II Experiența relevantă a PP în domeniul proiectului

II Experiența relevantă a PP în domeniul proiectului

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.

Vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele implementate
în ultimii 7 ani în calitate de promotor sau partener, ale căror bugete
însumate să aibă cel puțin valoarea grantului solicitat prin prezentul
proiect.

Pag. 2

Pag. 2

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

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 7 ani, care sunt relevante pentru a
susține experiența anterioară în domeniu a PP
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1. Anexa 7 a Cererii de finanțare: Experiența relevantă a PP
Denumirea anexei se modifică oriunde apare în documentele apelului.
Text inițial
II Experiența relevantă a PP în domeniul proiectului


Text modificat
II Experiența PP

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?

Se introduce textul:
PP va furniza informații privind experiența proprie din ultimii 7 ani,
care să demonstreze:
- îndeplinirea criteriului de eligibilitate privind 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
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.
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”.




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.

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

Nota de subsol 1: Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate
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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

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

2. Anexele 8a și 8b ale Cererii de finanțare: Experiența relevantă a PP în domeniul proiectului
II Experiența relevantă a partenerului în domeniul proiectului

II Experiența relevantă a PP în implementare de proiecte



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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