Program Operaţional Regional
APEL DE PROIECTE
Cod apel:

229

Titlul apelului:

POR/2016/7/7.1/1/Apel istoric

Tipul apelului:

Apel competitiv cu depunere la termen

Axa Prioritară:
Obiectiv specific:

Prioritatea de investiţie:

Operaţiunea:
Este dedicat instrumentelor financiare:

Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului
Creşterea numărului mediu de salariaţi
în staţiunile turistice
(b) sprijinirea unei creşteri favorabile
ocupării forţei de muncă, prin
dezvoltarea potenţialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care sa includă
reconversia regiunilor industriale aflate
în declin, precum şi sporirea
accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor
naturale şi culturale specifice
Creşterea numărului mediu de salariaţi
în staţiunile turistice
NU

ATRIBUTE

Data deschidere: 14/09/2017
Solicitare unică per apel:

Data încheiere:

31/12/2023

NU

Buget nerambursabil apel

431,260,500.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea NV

61,798,500.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea NE

75,531,500.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea SE

64,102,100.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea SM

67,867,600.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea SV

51,609,500.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea V

50,767,800.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea C

59,583,500.00 LEI

Buget nerambursabil regiunea BI

LEI

Buget total
proiect

Buget eligibil
proiect

Buget
nerambursabil

Procent
nerambursabil

[LEI]

[LEI]

[LEI]

[LEI]

Valoare minimă

443,000.00

443,000.00

Valoare maximă

22,150,000.00

22,150,000.00

Procent EU

[LEI]

Regiuni mai puţin dezvoltate

85.00

Regiuni mai dezvoltate

0.00

Procent
Procent
contribuţie
ILMT
[LEI]

[LEI]

Durată
proiect
[Luni]

2.00
85.00

Procent finanţare
Regiuni mai puţin dezvoltate
Regiuni mai dezvoltate

0.00

[LEI]
100.00
0.00

Comentarii
Alocarea financiara regionala este calculata la cursul infoeuro 4.43 lei/euro. Acest apel este dedicat exclusiv solicitantilor care au depus
proiecte la sediul ADR in care se va implementa proiectul in perioada 01.04.2016-05.12.2016

TIPURI DE PROIECTE
Proiecte de investiţii în infrastructură

SOLICITANŢI ELIGIBILI
unitate administrativ teritorială nivel judeţean
unitate administrativ teritorială nivel local
Asociaţi eligibili
unitate administrativ teritorială nivel judeţean
unitate administrativ teritorială nivel local

INDICATORI
Indicatori de rezultat
1S26 - Numărul mediu de salariaţi în staţiunile turistice

2

Indicatori de realizare
1S27 - Suprafaţă spaţii deschise/ clădiri create/ reabilitate în staţiuni turistice/ Delta Dunării
CO09 - Turism durabil: Creşterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural şi natural şi atracţiile care beneficiaza de
sprijin

CHELTUIELI ELIGIBILE
Categorie cheltuieli eligibile

Subcategorie cheltuieli eligibile

cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu organizarea de şantier

cheltuieli conexe organizării de şantier
cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier

cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care
rezultă din obligaţiile beneficiarului
cheltuieli de promovare a obiectivului de
investiţie/produsului/serviciului finanţat

cheltuieli diverse şi neprevăzute

cheltuieli diverse şi neprevăzute

cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru investiţia de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj,
dotări)
cheltuieli conexe investitiei de baza
cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

cheltuieli pentru amenajarea terenului
cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii
cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea
la starea iniţială

cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

cheltuieli pentru asistenţă tehnică
studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28
cheltuieli pentru consultanţă
proiectare şi inginerie
cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize,
acorduri, autorizaţii

CRITERII DE EVALUARE
Criterii administrative şi de eligibilitate
1. Grila de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii - Anexa 7.1.1
Detalii: Criteriile sunt detaliate în Anexa 7.1.1 - Grila de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii, document anexă la
Ghidul specific aferent apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1. (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html)
2. Proiectul şi beneficiarul fac parte din lista cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POR/2016/7/7.1/1 care a avut perioada de
depunere 01.06.2016, ora 12.00 - 05.12.2016, la finalizarea programului de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională la sediul
căreia se depune proiectul.
Detalii: In cadrul prezentului apel retrospectiv sunt acceptate numai acele cereri de finanţare care au fost depuse în format letric la
sediul ADR-urilor în perioada menţionată şi pentru care beneficiarii au primit un număr de cerere de finanţare.
Criterii tehnico-financiare
Grila de evaluare tehnică şi financiară - Anexa 7.1.2
Criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt detaliate în Anexa 7.1.2 - Grila de evaluare tehnică şi financiară, document anexă la Ghidul
specific aferent apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1 (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html).
Grila de verificare a conformităţii şi calităţii SF/DALI - Anexa 7.1.3
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
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Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic - Anexa 7.1.4
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

AJUTOR DE STAT

AUTORITĂŢI RESPONSABILE
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

INFORMAŢII UTILE
1. Prezentul apel de proiecte este reprezentarea electronică a apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1, unde cererile de finanţare au fost
depuse la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, într-un singur exemplar, în format tiparit, original
www.inforegio.ro

2. Acest apel este destinat exclusiv solicitanţilor care au depus cereri de finanţare în perioada 01.06.2016-05.12.2016, la sediul Agenţiilor
pentru Dezvoltare Regională
www.inforegio.ro

3. In situaţia în care se vor încărca cereri de finanţare care nu au fost depuse la sediul ADR-urilor în perioada 01.06.2016-05.12.2016,
acestea nu vor fi luate în considerare.
www.inforegio.ro

DOCUMENTE ÎNCĂRCATE

EXTRAS GHID SOLICITANT
Detalii ghid
Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1 (poate fi accesat pe pagina
www.inforegio.ro)

DETALIERE CERERE DE FINANŢARE
Evaluare
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse s-a realizat pe baza:
Grilei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii - Anexa 7.1.1
Grilei de evaluare tehnică şi financiară Componentă - Anexa 7.1.2
Grilei de verificarea conformităţii şi calităţii SF/DALI - Anexa 7.1.3
Grilei de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic - Anexa 7.1.4
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Solicitant
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile relevante de la Secţiunea 1. Informaţii privind solicitantul/liderul de parteneriatşi de la Secţiunea 2.
Informaţii despre membrii parteneriatului, din cererea de finanţare în format tipărit.
Datele cu privire la identificareasolicitantului, a reprezentantului legal şi a sediului socialsunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu
cele din documentele statutare.
Se va selecta din nomenclatorulSolicitanţilor eligibili:Unitate administrativ teritorială nivel local/nivel judeţean (pentru
parteneriate se vor introduce toţimembrii parteneriatului)
La aceasta secţiune se va ataşa cererea de finanţare în format tipărit, ultima variantă, cea care reprezintă Anexa 2 la contractul de
finanţareîmpreună cu documentele menţionate în OPIS-ul contractului, scanat, în format PDF. De asemenea, se va anexa întreaga
documentaţie depusă de solicitant la sediul ADR-urilor pentru care s-a primit număr de înregistrare.

Atribute proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se selectează tipul de proiect din nomenclator -proiecte de investiţii în infrastructură.
Codul de asociere în proiecteste generat automat de sistem. Acesta este relevant doar pentru apelurile de proiecte în care solicitantul
eligibil poate fi un parteneriat între diferite entităţi.
Tip proiect- selectaţi tipul proiectului din nomenclatorul existent. Se selectează tipul de proiect: Proiecte de investiţii în infrastructură
Cod Comun de Identificare - nu este aplicabil acestui apel. Bifaţi "NU".
Proiect major/ Proiectul figurează în lista PM- bifaţi "Nu" la ambele întrebări. În acest apel de proiecte nu sunt finanţabile proiectele
majore. Codul comun de identificare se aplică proiectelor majore.
Proiect fazat- bifaţi "Nu". Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel.
Reţea transeuropeană, plan de acţiune comun- bifaţi "Nu" la ambele întrebări.
Proiectul include finanţare ILMT- bifaţi "Nu".
Ajutor de stat- bifaţi "Nu". Finanţarea în cadrul acestui apel nu face obiectul unei scheme de ajutor de stat.
Proiect în cadrul unei structuri PPP(Parteneriat Public Privat) - bifaţi "Nu".
Proiect generator de venit - se va bifa cu "Da" sau "Nu", după caz. Regulile privind proiectele generatoare de venituri nete şi calculul
necesarului de finanţare ("funding gap") se aplică acestui apel de proiecte. Se va corela cu informaţiile din Macheta de analiză şi
previziune financiară.
Natura 2000- bifaţi "Da" sau "Nu", după caz. Se va menţiona dacă proiectul face parte sau nu dintr-un site Natura 2000. În cazul în care
proiectul se implementează într-o arie naturală protejată se va menţiona acest lucru în cadrul capitoluluiLocalizare proiect.
ITI Delta Dunării- Se va bifa cu "Nu". În cadrul acestor apeluri nu sunt finanţabile investiţiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul
Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Responsabil de proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile relevante de la secţiunea 1. Informaţii privind solicitantul/liderul de parteneriatdin cererea de finanţare în
format tipărit

Persoană de contact
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile relevante de la secţiunea 1.4Persoana de contactdin cererea de finanţare în format tipărit

Capacitate solicitant
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
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PentruSursa de cofinanţare-se selectează din nomenclatorul aferent sursa de cofinanţare aplicabilă.
Calitatea entităţii în proiect -nu selectaţi niciuna din opţiunile disponibile (opţiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte).
Cod CAEN relevant-acest punct nu face obiectul prezentului apel de proiecte.
Se va completa cu informaţiile de lasecţiunea 4.Managementul si resursele proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit

Localizare proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.2Localizarea proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit

Obiective proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea3.3.1Obiectiveleproiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit

Rezultate aşteptate
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se vor avea în vedere informaţiile de la secţiunea 6.Indicatorii si rezultatele proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit.
Toateinformaţiile se vor include în MySMIS într-o singurăComponentă(Componenta 1).
Definiţi rezultatele aşteptate ca urmare a realizării investiţiei, în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obţinerea
rezultatelor aşteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice).
Se completează cu formularea şi descrierea fiecărui rezultat.
Rezultatele care vor fi menţionate în mod obligatoriu în cadrul fiecărui proiect, după caz, în funcţie de activităţile incluse în proiect:
lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp),
lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp),
lungime sistem de iluminat public (m.l.)
lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km şi mp),
obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (mp),
suprafaţă trasee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere
(mp),
suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp)
suprafaţa reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (mp/m.l.)
suprafaţa traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale (mp)
suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp)
suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp)

Context
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.3.3Contextuldin cererea de finanţare în format tipărit

Justificare
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.3.4.Justificaredin cererea de finanţare în format tipărit
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Grup ţintă
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.3.5Grup ţintă/ potenţiali beneficiaridin cererea de finanţare în format tipărit

Sustenabilitate
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.9.Sustenabilitatea proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit

Relevanţă
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Completarea acestei secţiuni din cererea de finanţare nu este obligatorie. Aspectele la care face referire această secţiune au fost tratate
în cadrul secţiunilor privindContextulşiJustificarea proiectului.

Riscuri
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.8.Riscuridin cererea de finanţare în format tipărit

Principii orizontale
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 7.Principii orizontaledin cererea de finanţare în format tipărit

Descrierea investiţiei
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.1 şi 3.3.2Date generale privind investitia propusădin cererea de finanţare în format tipărit

Impact fin. UE asupra proiectului
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.7Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectuluidin
cererea de finanţare în format tipărit.
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Maturitatea proiectului
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 3.3.6Gradul de pregătie a proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit

Indicatori prestabiliţi
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Indicatorii prestabiliţi de rezultat:
Selectaţi din Nomenclator doar Denumire Indicator:
IS 26 - Numărul mediu de salariaţi în staţiunile turistice
Se vor avea în vedere informaţiile de la secţiunea 6.1.Indicatori PORdin cererea de finanţare în format tipărit.
Informaţiile solicitate în tabelul privind Indicatori prestabiliţi de rezultat cu privire la acest indicator nu se raportează de către beneficiar.
Indicatorii prestabiliţi de realizare:
Selectaţi din Nomenclator indicatorii prestabiliţi de realizare (de output).
IS 27 - Suprafaţă spaţii deschise/ clădiri create/ reabilitate în staţiuni turistice/ Delta Dunării (mp)
CO 09 - Creşterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care beneficiaza
de sprijin (numar vizite/an)
Indicatorii de realizare vor fi preluaţi în aceasta secţiune centralizat, la nivel de proiect.
Pentru indicatorul IS 27 - Suprafaţă spaţii deschise/ clădiri create/ reabilitate în staţiuni turistice/ Delta Dunării (mp):
Anul de referinţă (se va interpreta ca An) - se va completa cu anul în care se propune a fi atinsă valoarea ţintă (anul estimat pentru
finalizarea implementării proiectului).
Total - se va completa cu valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (valoarea ţintă)
Pentru indicatorul CO 09 - Creşterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de
patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care beneficiaza de sprijin:
Unitate măsură - se va completa cu "Nr."
Anul de referinţă (se va interpreta ca An) - se va completa cu ultimul an în care se propune a fi atinsă valoarea ţintă (pe o perioadă de 5
ani de la data finalizării implementării proiectului).
Total - se va completa cu valoarea indicatorului pe o perioada de 5 ani cumulat de la data finalizării implementării proiectului (valoarea
ţintă)
Se va urmări corelarea cu informaţiile menţionate în secţiunea Rezultate aşteptate.
Câmpurile aferente coloanelor din tabel, Femei, Bărbaţi - nu vor fi completate.

Indicatori suplimentari proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se vor avea în vedere informaţiile de la secţiunea 6.2.Indicator proiectdin cererea de finanţare în format tipărit.
Rubrica Indicatori suplimentari de rezultat nu se va completa de către solicitant.
La rubrica Indicatori suplimentari de realizare, în funcţie de activităţile proiectului se vor prelua indicatorii de proiect prevăzuţi în ghidul
specific aferenţi priorităţii de investiţie 7.1.
Unitate de măsură - se va completa cu mp/ml/km si mp,după caz.
An - Nu se va completa câmpul aferent acestei rubrici.
Total - se va completa cu valoarea ţintă (atinsă la finalul implementării proiectului)
Câmpurile aferente coloanelor din tabel, Femei, Bărbaţi - nu vor fi completate.
Se va urmări corelarea cu informaţiile menţionate în secţiunea Rezultate aşteptate.

Plan de achiziţii
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 5.Achiziţiile derulate în cadrul proiectuluidin cererea de finanţare în format tipărit.

Resurse umane implicate
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
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Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 4.2Resurse umanedin cererea de finanţare în format tipărit.

Resurse materiale implicate
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 4.1Resurse materialedin cererea de finanţare în format tipărit.

Activităţi previzionate
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile relevante de la secţiunea 3.3.8 -Calendarul de implementare a proiectuluidin cererea de finanţare în format
tipărit.Durata de implementare a proiectuluiva fi calculată în mod automat.
Se vor completa detalii cu privire la activităţile şi subactivităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii
de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.
În cadrul sistemului MySMIS, noţiunea de"Componentă" presupune ideea de proiect integrat finanţat din mai multe fonduri/ programe/
priorităţi de investiţie/ operaţiuni/ apeluri, aspecte carenu fac obiectul acestui apel. În cadrul aplicaţiei, toate informaţiile cu privire la
cererea de finanţare (inclusiv cele legate de activităţile aferente proiectului) vor fiintroduseşigrupate, din perspectiva sistemului, doarîn
cadrul uneiComponente (ex. Componenta 1).

Buget - Activităţi şi cheltuieli
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informatiile de la secţiunea 3.3.7Activitatileproiectuluidin cererea de finantare in format tiparit.
Se va prezenta tabeluldin cererea de finanţare în format tipărit unde sunt detaliate activităţile/subactivităţile cu sumele relevante din liniile
bugetare.
Se va realiza corelarea sumelor din liniile bugetare cuCategorii şi subcategorii de cheltuieli aplicabile în cadrul apelului istoric
conformnomenclatorului MYSMIS

Categorie
My SMIS

Subcategorie
My SMIS

Capitol/ subcapitol din bugetul cererii de finanţare

7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

7.1

8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate
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17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului

6.1

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţat

6.2

12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

34 - cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii

1.1

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

1.3

13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1

14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.2

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

3.1

44 - proiectare şi inginerie

3.3

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică
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3.5

45 - cheltuieli pentru consultanţă

3.4

15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

4.1

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)

4.2

56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

4.3

16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.1

58 - cheltuieli conexe organizării de şantier

5.1.2

17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

5.2

18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.3
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Buget - Plan anual de cheltuieli
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.2Buget - Plan anual de cheltuielidin cererea de finanţare în format tipărit

Buget - Amplasament
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.3Buget- Localizare geograficădin cererea de finanţare în format tipărit

Buget - Câmp de intervenţie
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.4- .Buget - Câmp de intervenţiedin cererea de finanţare în format tipărit

Buget - Formă de finanţare
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.5Buget - Tip de finanţaredin cererea de finanţare în format tipărit

Buget - Tip teritoriu
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.6Buget - Tip teritoriudin cererea de finanţare în format tipărit

Buget - Activitate economică
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.7 Buget - Activitate economicădin cererea de finantare în format tipărit

Buget - Obiectiv tematic
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.8Buget - Obiectiv tematicdin cererea de finanţare în format tipărit
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Buget - Mecanisme aplic. terit.
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
Se va completa cu informaţiile de la secţiunea 8.9 Buget - Mecanism livrare teritorialădin cererea de finanţare în format tipărit

Vizualizare proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului:
Indicaţii de completare

Transmitere proiect
Legătura cu Ghidul Solicitatului:
Indicaţii de completare

Graficul de rambursare
Legătura cu Ghidul Solicitatului: Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului POR/2016/7/7.1/1
(poate fi accesat pe pagina www.inforegio.ro)
Se permite ataşare de documente.
Indicaţii de completare
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PROGRAM OPERAŢIONAL
CERERE DE FINANŢARE
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar
Instituţia:
Număr de înregistrare…………….........

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

Data înregistrării …………….................

Semnătura……………………………..

Cod apel:

Cod proiect

Titlul proiectului:
Componenta
Axa Prioritară :
Operaţiunea:
Schema de ajutor de stat:
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TITLUL PROIECTULUI
INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:
Înregistrat in scopuri de TVA
Entitate de drept public
Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:
DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

EXERCIŢII FINANCIARE
Data
începere

Data
încheiere

Număr
mediu de
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

Capital
social
subscris

Moneda:
FINANŢĂRI
Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

512 caractere

Nr. de înregistrare contract:
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Capital
social
propriu

Profit
NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Dată începere:
Dată finalizare:
Valoarea totală proiect:
Valoare eligibilă proiect:
Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:
Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

Detalii proiect
Obiective
10500 caractere

Rezultate
10500 caractere

Activităţi finanţate
10500 caractere

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului:

512 caractere

Informaţii înregistrare solicitare:
Valoarea totală proiect:
Valoare eligibilă proiect:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:
Detalii proiect
Obiective
10500 caractere

Rezultate
10500 caractere

Activităţi finanţate
10500 caractere

Împrumuturi
10500 caractere
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STRUCTURA GRUPULUI

Descrierea structurii grupului
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Atribute proiect
Tip proiect:
Proiect major:

DA/NU

CCI:
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

DA/NU

Proiect fazat:
Numărul fazei:
Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

DA/NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC):

DA/NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:
Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru

DA/NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

DA/NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

DA/NU

Proiectul este generator de venit:

DA/NU

Pro rata a venitului net actualizat(%):
Costuri eligibile actualizate în EURO:
Costuri elibigile neactualizate în EURO:
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

DA/NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

DA/NU

Proiectul este instrument financiar:

DA/NU

Documente încărcate

Fişier

Responsabil de proiect
Nume şi prenume :
Funcţie :
Telefon :
Fax :
Adresă e-mail :

Documente încărcate

Fişier
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Persoană de contact
Nume şi prenume :
Funcţie :
Telefon :
Fax :
Adresă e-mail :

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Descriere

Semnat de:

Capacitate solicitant

Sursa de cofinanţare

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
1750 caractere

Capacitate financiară
1750 caractere

Capacitate tehnică
1750 caractere

Capacitate juridică
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Localizare proiect
ROMÂNIA

Componenta
Informaţii proiect
Regiunea

1750 caractere

Judeţul
Localitatea

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

18

Fişier

Dată încărcare fişier
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Descriere

Semnat de:

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
10500 caractere

Obiectivele specifice ale proiectului
1750 caractere

Rezultate aşteptate
Detalii rezultat Componenta
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Context
10500 caractere

Documente încărcate

Justificare
10500 caractere

Documente încărcate

Grup ţintă
10500 caractere

Documente încărcate

Sustenabilitate
20

Descriere/Valorificarea rezulatelor
10500 caractere

Informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu
succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
1750 caractere

Detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului:
1750 caractere

Transferabilitatea rezultatelor:
3500 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Relevanţă
Referitoare la proiect:
1750 caractere

Referitoare la SUERD:
1750 caractere

Aria prioritară SUERD:
1750 caractere

Referitoare la alte strategii:
1750 caractere

Strategii relevante:

Documente încărcate

Fişier

Riscuri
1000 caractere

Detaliere riscuri
Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

768 caractere

1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Principii orizontale
EGALITATE DE ŞANSE
Egalitate de gen
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Descriere

Semnat de:

1750 caractere

Nediscriminare
1750 caractere

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
1750 caractere

Schimbări demografice:
1750 caractere

DEZVOLTAREA DURABILĂ
Poluatorul plăteşte:
1750 caractere

Protecţia biodiversităţii:
1750 caractere

Utilizarea eficientă a resurselor:
1750 caractere

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:
1750 caractere

Rezilienţa la dezastre:
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Descriere

Semnat de:

Descrierea investiţiei
10500 caractere

Documente încărcate

Fişier

Impact fin. UE asupra proiectului
Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului
Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?
DA/NU
Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?
DA/NU

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Maturitatea proiectului
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Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)
1750 caractere

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.
1750 caractere

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)
1750 caractere

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Indicatori prestabiliţi
Componenta:
Indicatori prestabiliţi de rezultat
Denumire indicator

Unitate
măsură

Valoare
referinţă

Anul de
referinţă

Valoare
ţintă

Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Indicatori prestabiliţi de realizare
Unitate
măsură

Denumire indicator

Valoare
ţintă

Din care
Femei

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Indicatori suplimentari proiect
Componenta:
Indicatori suplimentari de rezultat
Unitate
măsură

Denumire indicator

Anul de
referinţă

Valoare
referinţă

Valoare
ţintă

Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Valoare
ţintă

Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

256 caractere

Indicatori suplimentari de realizare
Unitate
măsură

Denumire indicator
256 caractere

Documente încărcate
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Descriere

Semnat de:

Plan de achiziţii
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:

265 caractere
1000 caractere

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:
Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:
Dată transmitere J.O.U.E:

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Resurse umane implicate
Tabel centralizator resurse umane
Nr.
crt.

Rol

Nume persoană

Codul ocupaţiei

Atribuţii
1024 caractere

Rol:
Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

1024 caractere

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată
Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Descriere şi durată solicitată(ani) - 256 caractere
Descriere şi durată solicitată(ani) -256 caractere

Descriere -256 caractere

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie

Scriere

Conversaţie

Limba straină
solicitată

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie
Educaţie

Calificare -512 caractere
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Pronunţie

Calificare -512 caractere
Perioada

Instituţia - 512 caractere
Adresă

Experienţă
Perioada

Poziţie - 256 caractere
Instituţie - 512 caractere
Adresă
Detalii - 2048 caractere

Competenţe
Denumire

Detalii - 2048 caractere

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie

Scriere

Conversaţie

Pronunţie

Limba străină
cunoscută

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Resurse materiale implicate
Amplasament
Titlu

64 caractere

Pusă la dispoziţie de

Adresa:Strada,nr.,Localitate,Cod postal,Judet,Tara, informatii extra
Resursă

Cantitate

UM

Partener

128 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Activităţi previzionate
Activitate

: 384 caractere

Subactivităţi:
Subactivitate
Titlu subactivitate - 384 caractere

Detaliere subactivitate - 10500 caractere

Dată start-Dată încheiere

Rezultate previzionate
Parteneri
Amplasamente

Documente încărcate
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Descriere

Semnat de:

Fişier

Dată încărcare fişier

DURATA PROIECTULUI:
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Descriere

Semnat de:

BUGETUL PROIECTULUI
Buget - Activităţi şi cheltuieli
Componenta
Activitatea
Subactivitatea
Categorie cheltuială eligibillă:
Subcategorie cheltuială eligibilă:
Descrierea cheltuielii
512 caractere

Achiziţie:
Tip cheltuială:
Cantitate:
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

Valoare totală [LEI]

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

Valoare totală eligibilă [LEI]

Valoare TVA [LEI]

Valoare totală neeligibilă [LEI]

Eligibil [LEI]

Contributia proprie eligibilă [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Public [LEI]

Neeligibil [LEI]

Nerambursabil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat
Schema de ajutor de stat
Categoria de ajutor de stat
Subcategoria de ajutor de stat
Justificarea cheltuielii
512 caractere

Documente justificative

Cheltuiei totale
Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

Public

Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

Public

Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

Parteneri

Total proiect

Componente

Titlu document justificativ - 512 caractere

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Plan anual de cheltuieli
2014

2015

2016

2017

2018

Componenta

27

2019

2020

2021

2022

2023

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Amplasament
Componenta
Cod regiune Regiune

Judeţ

Buget eligibil

Ajutor de stat

Buget eligibil total
Total ajutor de stat

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Câmp de intervenţie
Componenta
Cod

Categorie câmp de intervenţie

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Buget eligibil total

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Formă de finanţare
Componenta
Cod

Formă finanţare

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Buget eligibil total

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Tip teritoriu
Componenta
Cod

Tip teritoriu

Buget
Buget eligibil total

Documente încărcate
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% din totalul bugetului eligibil

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Activitate economică
Componenta
Cod

Activitate economică

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Buget eligibil total

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Obiectiv tematic
Componenta
Cod

Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Buget eligibil total

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Buget - Mecanisme aplic. terit.
Componenta
Cod

Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Buget eligibil total

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Graficul de rambursare
Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
Data începere proiect:
Data încheiere proiect:
Data încheiere efectivă proiect:
Nr.
cererii

Data estimată de transmitere
a Cererii către AM

Tipul Cererii

Valoare eligibilă estimată
aferentă cererii [Lei]

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier
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Descriere

Semnat de:

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Dată încărcare fişier

Descriere

Semnat de:

Evaluare
Detaliere cerere de clarificări
Introducere
1750 caractere

Răspuns introducere
1750 caractere

Concluzie cerere de clarificări
1750 caractere

Răspuns concluzie
1750 caractere

Documente încărcate

Fişier
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CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE
Subsemnatul.................., CNP ..............., posesor al CI seria.........., nr................, în calitate de reprezentant legal
al....................(denumire solicitant)/liderului de parteneriat al parteneriatului dintre ................................confirm că informaţiile incluse în
această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat
este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în
materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte cu nr. ...........şi ale ghidului general.
Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şii mă angajez, în
calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>/al liderului de parteneriat, să asigur resursele financiare necesare implementării
proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul:

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, <denumire solicitant>/lider de parteneriat este singurul responsabil de implementarea
prezentului proiect, inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnatura digitala reprezentant legal
Data
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