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brevetare, business coaching, publicitate,
acces la experti tehnici s.a. Competitia de idei
European Satellite Navigation (ESNC) este

NOUTATI

sprijinita de o retea de peste 240 de experti din

Competitia de idei European Satellite

industrie si cercetare ce este implicata in
evaluarea propunerilor.

Navigation 2016

In 2016, premiile vor fi acordate de catre
unele dintre cele mai relevante institutii GNSS,
cum ar fi Agentia Spatiala Europeana (ESA),
Centrul Aerospatial German (DLR), Ministerul
Federal

German

al

Transporturilor

si

Infrastructurii Digitale (BMVI). In plus, mai
mult de 20 de regiuni partenere din intreaga
lume sunt gazda propriilor provocari regionale,
Competitia se adreseaza persoanelor,

printre care si Romania.

intreprinderilor sau institutiilor ce au un
produs, serviciu sau afacere bazata pe sisteme
de

radionavigatie

prin

satelit

(GNSS).

Beneficiind anual de premii cu o valoare totala

Detalii

despre

competitie

gasiti

la

pagina:www.romania.esnc.eu.
Sursa: esnc.eu

de aproximativ 1 milion de euro sub forma de
bani, posibilitate de incubare, consultanta in
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a solicitat alocarea unui plafon suplimentar”,

Fondul de Garantare incepe realocarea

se mentioneaza in comunicatul citat.

banilor pentru “Prima Casa”

In aceste conditii, Fondul anunta ca,
impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va
initia in curand o realocare intre plafoanele
alocate bancilor in cadrul Programului pentru
ca, in limita resurselor disponibile, sa poata fi
acoperite solicitarile de suplimentare pe care
toti finantatorii participanti in program le vor
formula in urmatorul trimestru.
Fondul National de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) va
initia o realocare intre plafoanele alocate
bancilor in cadrul programului „Prima
Casa”, avand in vedere ca una dintre bancile
participante

a

anuntat

recent

epuizarea

fondurilor primite din plafonul aferent anului
2016, a informat Fondul, printr-un comunicat

“Sumele vor fi puse la dispozitia
finantatorilor imediat dupa ce propunerea de
realocare a sumelor in favoarea finantatorilor
va fi avizata de MFP, pe masura ce acestia vor
epuiza resursele alocate si vor trebui sa
acopere necesarul de garantare in cadrul
programului pentru urmatorul trimestru al
anului 2016”, a mai informat Fondul.

remis presei.
Potrivit
“Conform prevederilor legale aplicabile,
FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin
trimestrial

modul

de

utilizare

de

catre

finantatori a plafoanelor alocate si sa efectueze
realocari intre finantatori in functie de gradul
de utilizare a plafoanelor alocate. (…) In ultima

comunicatului,

FNGCIMM

evalueaza permanent gradul de utilizare a
plafoanelor alocate catre finantatori, estimand
in baza ritmului de acordare al fiecarei banci
din primul trimestru al anului 2016, data
preconizata la care finantatorii vor finaliza
plafoanele.

perioada, activitatea de acordare de garantii in
cadrul programului Prima Casa a cunoscut o

Fondul a distribuit, la sfarsitul lunii

dinamica semnificativ crescuta, unul dintre

februarie, plafonul alocat pentru anul 2016 catre

finantatorii participanti in program anuntand

cele 18 banci partenere in program, suma totala

recent

a garantiilor aprobata pentru acest an fiind de

epuizarea

fondurilor

alocate

din

plafonul aferent anului 2016, motiv pentru care

1,69 miliarde de lei.
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„Plafoanele

repartizate

fiecarui

Etapele de implementare a instrumentelor

finantator in limita plafonului total alocat

financiare pentru IMM in cadrul programelor

pentru anul 2016, au fost alocate astfel incat sa

finantate din fonduri ESI

asigure necesarul de garantare pe perioada
unui an intreg, pentru a oferi siguranta si
predictibilitate bancilor in relatia cu potentialii
clienti. Fondul nu are contact direct cu
beneficiarii programului Prima Casa, astfel ca
responsabilitatea in privinta incadrarii in
limitele alocate, monitorizarii fluxurilor interne
de aprobare a solicitarilor clientilor, precum si
gestionarea ritmului de acordare a creditelor,
apartin exclusiv bancilor. Pentru protejarea
intereselor

potentialilor

beneficiari

Guvernul a aprobat prin memorandum,

ai

rezultatele evaluarii ex-ante a instrumentelor

programului, bancile sunt invitate sa procedeze

financiare destinate intreprinderilor mici si

la o informare corecta si obiectiva a clientilor

mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de

in privinta prioritizarii solicitarilor in raport cu

implementare

in

resursele de care dispun si sa se asigure ca

Operationale

finantate

dosarele de credit tip Prima Casa sunt

Europene Structurale si de Investitii (fonduri

aprobate in limita plafonului de care dispun”,

ESI) pentru perioada 2014-2020, si anume,

se mai arata in comunicat.

Programul
Sursa: FNGCIMM

cadrul

Programelor
din

Operational

(POC),

Programul

Uman

(POCU),

Fondurile

Competitivitate

Operational
respectiv

Capital

Programul

Operational Regional (POR).
A

fost

incredintarea
financiare

aprobata,

de

implementarii
pentru

Programul

asemenea,

instrumentelor
Operational

Competitivitate 2014-2020 si pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 catre Fondul
European de Investitii, in calitate de Fond al
Fondurilor.
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Au

fost

Memorandumului,
inceperea

identificate,
etapele

in

necesare

implementarii

cadrul

Autoritatile de Management implicate si alti

pentru

parteneri,

in

cadrul

unor

consultari

cu

instrumentelor

principalele parti interesate organizate cu scopul

financiare. Astfel, intr-o prima etapa, evaluarea

de a testa perceptia acestora si pentru testarea

ex-ante va fi transmisa, pentru informare, catre

apetitului

Comitetul de Monitorizare al fiecarui Program

financiare

potential

pentru

instrumentele
propuse.

Operational implicat, iar rezumatul evaluarii exante a instrumentelor financiare va fi publicat
O prima estimare la nivelul programelor

pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
Simultan se va demara procedura de negociere
si semnare a Acordurilor de Finantare intre
fiecare Autoritate de Management (AM POC si
AM POR) si Fondul European de Investitii in
calitate de Fond al Fondurilor, care va selecta

regulamentelor

euro,

ca

suma

totala

alocata

pentru

instrumentele financiare, din care 100 mil. euro
reprezinta contributia Romaniei la instrumentul
financiar de tip garantie neplafonata din cadrul
Initiativei pentru IMM.

ulterior intermediarii financiari.
Potrivit

operationale este de aproximativ 431,8 mil.

europene,

utilizarea instrumentelor financiare ca metoda
de implementare a fondurilor ESI se face doar
in baza unei evaluari ex-ante, care identifica
deficientele pietei si problemele specifice,
oferind in acelasi timp o analiza comparativa a

In

cadrul

evaluarii

ex-ante,

pentru

identificarea celor mai potrivite instrumente
financiare, s-a efectuat o analiza a problemelor
de piata specifice pentru fiecare obiectiv
tematic. Astfel, pentru problema legata de
incapacitatea companiilor de a prezenta garantii
colaterale suficiente pentru a obtine credite, cel

produselor financiare posibile.

mai potrivit instrument financiar identificat este
Ministerul Fondurilor Europene a optat

instrumentul de garantare. Pentru problema

pentru realizarea unei singure evaluari ex-ante

legata de infrastructura invechita sau inexistenta

pentru

destinate

la nivelul IMM-urilor sau a fluxului de numerar

intreprinderilor mici si mijlocii in cadrul

insuficient si impredictibil, au fost identificate

Programelor Operationale finantate din fonduri

ca tipuri de instrumente optime imprumuturile

ESI. Evaluarea a fost coordonata de Ministerul

(instrumentul de finantare cu partajarea riscului)

Fondurilor Europene, in colaborare cu Fondul

si investitiile de capital de risc (equity). Pentru

European de Investitii, Ministerul Dezvoltarii

problema ratei scazute de ocupare a fortei de

Regionale

munca, a culturii antreprenoriale nedezvoltate si

instrumentele

si

financiare

Administratiei

Publice,
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a accesului limitat la finantare, evaluarea ex-

multiplicare estimat este de 2,31 pentru

ante recomanda ca instrumente financiare

instrumentele financiare administrate la nivelul

garantiile si microcreditele.

Romaniei si de 2,65 daca se ia in calcul si suma
alocata

A fost efectuata, de asemenea, o analiza

Programului

Operational

Initiativa

pentru IMM.

a relatiei dintre stadiul de dezvoltare al afacerii
si

instrumentele

financiare

adecvate,

iar

Sursa: Guvernul Romaniei

rezultatele acestei analize sunt reflectate in
alegerea instrumentelor care vor fi utilizate in
cadrul fiecarui Program Operational.

Manualul de identitate vizuala pentru
POCA 2014 – 2020

Pentru etapa incipienta de dezvoltare a
afacerii,

sunt

recomandate

Fondurile

de

investitii de capital pentru seed si early-stage
finantate

prin

Programul

Operational

Competitivitate, microcredite si garantii pentru
intreprinderi aflate in faza de inceput, finantate
prin PO Capital Uman.
Pentru etapa de crestere a intreprinderilor
sunt recomandate imprumuturile cu partajarea

Ministerul Dezvoltarii Regionale si

riscului, finantat prin PO Competitivitate si PO

Administratiei

Regional si fondurile de investitii de capital

Autoritatea de Management pentru Programul

(equity),

Operational

finantate

prin

PO

Regional.

Publice

Capacitate

(MDRAP),

prin

Administrativa

(POCA), a publicat, Manualul de identitate
Un

efect

benefic

al

instrumentelor

financiare este atragerea finantarilor private sau
din alte surse publice, inclusiv de la institutii

vizuala aplicabil tuturor proiectelor finantate
prin POCA 2014 – 2020.
Documente

utile:

financiare internationale. De asemenea, acestea

Manualul de identitate vizuala (inclusiv anexe)

pot furniza o inalta valoare adaugata cantitativa

Strategia de comunicare pentru instrumente

prin efectul de multiplicare, calculat ca raport

structurale 2014 – 2020

dintre suma finantarilor totale acordate IMM si
contributia programelor operationale. Efectul de

Sursa: AM POC
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POR 2014 – 2020: Cresterea eficientei

semnificativa. Totodata, Romania detine cel

energetice a cladirilor rezidentiale

mai mare numar de locuinte in blocuri de
prefabricate dintre toate tarile Europei Centrale.
Ultimele date statistice puse la dispozitie de
Institutul National de Statistica indica un total
de 4,6 mil. locuinte localizate in mediul urban,
din care 1,4 milioane de apartamente sunt
conectate la sistemul centralizat de furnizare a
energiei termice. In ciuda unor investitii in

Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei

Publice,

in

calitate

de

Autoritate de Management pentru POR 20142020, a lansat apelul de proiecte pentru
prioritatea

de

investitii

3.1.

ultimii ani in masuri de eficienta energetica la
nivelul blocurilor de locuinte, efortul de
investitii in reabilitarea termica a locuintelor
ramane ridicat.

Sprijinirea

In cadrul operatiunii A, principalul

eficientei energetice, a gestionarii inteligente

rezultat preconizat ca urmare a promovarii

a energiei si a utilizarii energiei din surse

investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta

regenerabile

publice,

energetica in cladirile rezidentiale il constituie

inclusiv in cladirile publice, si in sectorul

reducerea consumului de energie in sectorul

locuintelor. Operatiunea A – Cresterea

locuintelor. POR are ca principal obiectiv

eficientei energetice a cladirilor rezidentiale.

imbunatatirea clasificarii energetice pentru un

in

infrastructurile

numar de 128.758 gospodarii.

Status: Lansat
Depunere: –

Totodata, avand in vedere necesitatea

Buget: 447,75 milioane Euro

corelarii investitiilor cu PDR, precum si cu
strategiile nationale sectoriale si documentele

Aceasta prioritate de investitie are ca
obiectiv cresterea
cladirile

eficientei energetice

rezidentiale,

cladirile

publice

in
si

sistemele de iluminat public, indeosebi a celor
care inregistreaza consumuri energetice mari.
Din totalul cladirilor la nivel national, cladirile
rezidentiale

reprezinta

o

europene relevante, se incurajeaza sprijinirea
elaborarii si finantarii unor proiecte prin
acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor
implementate in complementaritate cu alte
investitii realizate din alte axe prioritare ale
POR, precum si alte surse de finantare.

majoritate
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Pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate
si a celor de evaluare tehnica si financiara, au

proiectelor – Unitatea Administrativ Teritoriala
si Asociatia de proprietari.

fost avute diverse studii de fundamentare (ex
Studiul BERD privind eficienta energetica din
sectorul rezidential), precum si prevederile
legislatiei nationale in domeniu (ex prevederile

Asociatia de Proprietari va contribui cu 25%
din valoarea cheltuielilor aferente lucrarilor de
constructii-montaj si echipamente si cadrul
devizului general.

OUG 18/2009).
Alocare apel de proiecte:

Activitati

447,75

milioane euro (362,05 Euro din FEDR si 85,70

•

finantabile:

imbunatatirea

izolatiei

termice

si

hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori,

Euro finantare de la bugetul de stat).

ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul

peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor

apelului de proiecte sunt unitatile administrativ-

inclusiv

teritoriale din mediul urban.

•

masuri

de

consolidare;

reabilitarea si modernizarea instalatiei de

distributie a agentului termic – incalzire si apa
Valoarea totala eligibila a cererii de
finantare se incadreaza in urmatoarele limite
minime

si

maxime:

•

Valoare minima eligibila: 100 000 euro

•

Valoare maxima eligibila: 5 mil euro

Valorile minime/ maxime ale proiectelor sunt
corelate cu alocarile financiare si cadrul de
performanta stabilit pentru POR, cu indicatorii
propusi, in conformitate cu prevederile si
restrictiile

impuse

prin

regulamentele

comunitare aferente politicii de coeziune.

•

eligibile

bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete
cu
•

sunt:

60% din totalul cheltuielilor eligibile ale

cap
modernizarea

•

40% din totalul cheltuielilor eligibile ale

termice

de

panouri solare electrice, pompe de caldura
si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;
implementarea sistemelor de management al

functionarii

consumurilor

energetice:

achizitionarea

si

sistemelor

instalarea

inteligente pentru promovarea si gestionarea

•

stat;

centralei

incalzire:

surse regenerabile – panouri solare termice,

Regionala

de

de

sisteme alternative de producere a energiei din

energiei

bugetul

sistemului

etc.

bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor

proiectelor – Fondul European de Dezvoltare
si

termostatic,

repararea/inlocuirea

•

Ratele de co-finantare aplicabile pentru
cheltuielile

calda de consum, parte comuna a cladirii tip

orice

electrice;
alte

activitati

care

conduc

la

indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului
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(inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in

–

procurarea si montarea lifturilor in cadrul

partile comune – scari, subsol, lucrari de

unui bloc prevazut din proiectare cu lifturi, dar

demontare a instalatiilor si echipamentelor

care nu are montate lifturile respective, etc.

montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
•

realizarea de strategii pentru eficienta

Dosar de finantare:

energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care

In cadrul prezentului apel de proiecte,

au proiecte implementate prin POR 2014 –

cererile de finantare se vor depune la sediul

2020.

Agentiilor de dezvoltare regionala din regiunea
Diferenta fata de POR 2007 – 2013,

cand s-a permis finantarea investitiilor de
eficienta

energetica

doar

in

in care se va implementa proiectului.
Cererea

de

finantare

se

va

municipiile

transmite/depune la sediul Agentiilor pentru

resedinta de judet, in perioada 2014 – 2020

Dezvoltare Regionala, intr-un singur exemplar

aceste tipuri de investitii pot fi realizate in toate

in format tiparit, original, intr-un singur colet

orasele din Romania.

sigilat. De asemenea, in coletul anterior

De asemenea, in limita a 15% din
valoarea

eligibila

a

cheltuielilor

aferente

proiectului pot fi realizate si lucrari privind:
–

masuri de reparatii/consolidare a cladirii,

acolo
–

unde

scanata a cererii de finantare, inclusiv anexele
acesteia, in format PDF.
Imediat ce aplicatia electronica MySMIS

cazul;

se va operationaliza, Ministerul Dezvoltarii

inlocuirea circuitelor electrice in partile

Regionale si Administratiei Publice va intrerupe

comune

etc.;

depunerea cererilor de finantare introducand

repararea elementelor de constructie ale

noul sistem de depunere a cererilor de finantare.

fatadei care prezinta potential pericol de

Aceasta se va efectua cu publicare unui anunt

desprindere si/sau afecteaza functionalitatea

pe site-ul programului www.inforegio.ro.

–

–

este

mentionat se va include si un CD cu forma

scari,

blocului
–

subsol,

de

construirea/repararea

locuinte;
acoperisului

tip

Data de inchidere a apelului se va

terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de

prelungi

colectare a apelor meteorice de la nivelul

sistemului electronic de depunere a cererilor de

terasei, respectiv a sistemului de colectare si

finantare.

evacuare
invelitoarei

a

apelor

meteorice
tip

la

cu

durata

necesara

introducerii

nivelul
sarpanta;
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Apelul de proiecte este cu depunere

Autoritate de Management pentru POR 2014-

continua. Contractarea proiectelor se va face in

2020, a lansat apelul de proiecte pentru

conformitate cu principiul ”primul venit, primul

prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea

servit”.

mobilitatii

regionale

prin

nodurilor

secundare

si

Data si ora incepere depunere de
proiecte: 16.05.2016, ora 10:00.

proiecte: 16.11.2016, ora 10:00.

care

valoarea

la

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor

Status:

Lansat

Depunere:

Apelul de proiecte este deschis pana la
in

tertiare

multimodale.

Data si ora inchidere depunere de

momentul

conectarea

solicitata

–

Buget: 807,78 milioane Euro

a

proiectelor depuse depaseste nivelul de 50%
peste alocarea financiara regionala, dar nu mai
tarziu de data limita de inchidere a apelului de

Investitiile

vizeaza

modernizarea

sau

reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor
relevanti, a retelei de drumuri judetene care
asigura conectivitatea, directa sau indirecta, cu

proiecte mentionata mai sus.

reteaua TEN-T, constructia/ modernizarea
Sursa: MDRAP

variantelor ocolitoare cu statut de drum
judetean aflate pe traseul drumului judetean

POR 2014 – 2020: Imbunatatirea

respectiv,

infrastructurii rutiere de importanta

precum

si

investitii

destinate

sigurantei rutiere.

regionala
Abordare

strategica

Prin POR, in perioada de programare 20142020, investitiile in dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii
(prioritizate

de
prin

transport
Planurile

de

regionala
Dezvoltare

Regionala corelate cu Master Planul General de
Transport):
–

vor asigura la un nivel superior mobilitatea

populatiei
Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei

Publice,

in

calitate

de

si

a

bunurilor;

–

vor reduce costurile de transport de marfuri

si

calatori;
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–

vor promova accesul pe pietele regionale;

Consiliilor de Dezvoltare Regionala si a

–

vor creste siguranta traficului.

Hotararii CJ Ilfov.

Aceasta

abordare

strategica

va

fi

Alocare

apel de proiecte: 807,78

implementata la nivelul fiecarei regiuni de

milioane Euro (699,97 Euro din FEDR si

dezvoltare

107,81 Euro finantare de la bugetul de stat).

prin

decizii

de

prioritizare

a

proiectelor cu impact regional relevant. In
Solicitanti: pentru acest apel de proiecte

acelasi timp, aceste investitii vor duce la
diversificarea si cresterea eficientei activitatilor
economice, la economisirea de energie, creand
conditii

pentru

extinderea

schimburilor

comerciale si implicit a investitiilor productive.
Dezvoltarea si imbunatatirea retelelor secundare
de

transport

vor

facilita,

de

asemenea,

pot

solicita

finantare

administrativ-teritoriale

toate

judet

unitatile

precum

si

parteneriate intre acestea sau parteneriate intre o
unitate administrativ teritoriala judet si unitati
administrativ teritoriale la nivel de municipiu,
oras, comuna.

cooperarea inter si intra-regionala si vor putea

Solicitantul este cel care incheie un contract cu

contribui

asociatia/asociatiile

la

cresterea

competitivitatii

intreprinderilor si a mobilitatii fortei de munca,

de

proprietari

pentru

depunerea si derularea proiectelor.

si prin urmare la o dezvoltare mai rapida a
Valoarea

Romaniei in ansamblu, dar si a fiecarei regiuni
–

in parte.

–
Prioritizarea investitiilor
Investitiile
modernizarea

in

eligibila

/

proiect:

Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro
Valoarea

maxima

eligibila

este

50.000.000
dezvoltarea

infrastructurii

de

si

transport

regionala au fost prioritizate prin fundamentari
economico-sociale in cadrul Planurilor de

de

Euro,

Exceptie: proiectele care se realizeaza in
parteneriat

intre

mai

multe

unitati

administrative (judete), caz in care valoarea
maxima eligibila este de 69.500.000 Euro.

Dezvolare Regionala, corelate cu Master Planul

Ratele de co-finantare aplicabile pentru

General de Transport (MPGT). Prioritizarea

cheltuielile

infrastructurii rutiere de importanta regionala

–

este evidentiata prin hartile drumurilor propuse

o maxim 80% din valoarea cheltuielilor

pentru finantare prin Prioritatea de investitii 6.1.

eligibile ale proiectului reprezinta cofinantarea

a

acordata prin Fondul European de Dezvoltare

POR

2014-2020

conform

Hotararilor

Pentru

eligibile
regiunea

Bucuresti

sunt:
Ilfov:

10

Regionala

(FEDR);

•

construirea/ modernizarea/ reabilitarea de

o 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale

pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru

proiectului provin din bugetul de stat (BS).

asigurarea conectivitatii directe la autostrazi

–

TEN T a drumurilor judetene) si construirea

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de

dezvoltare:
o

pasarelelor pietonale.

maxim 85% din valoarea cheltuielilor
Spre deosebire de perioada 2007 – 2013,

eligibile ale proiectului reprezinta rata de
cofinantare acordata prin Fondul European de
Dezvoltare
o

Regionala

(FEDR);

13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale

proiectului reprezinta rata de cofinantare din
bugetul

de

stat

(BS).

pentru

Vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte

•

din

valoarea

cheltuielilor eligibile.
finantabile:

modernizarea

si

reabilitarea

(pentru

imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea
vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) retelei
de drumuri judetene care asigura conectivitatea,
directa (drumuri judetene sau trasee compuse
din mai multe drumuri judetene legate direct)
sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de
retea prin intermediul unui drum national
modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor
noi

segmente

de

drum

judetean

pentru

conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
•

finantarea

drumurilor

judetene:

Numarul de persoane (populatie aflata in

localitatile traversate) deservite de drumul

Activitati
•

proiectele

Regionala.

cofinantare

2%

prioritara,

prin hotarari ale Consiliilor de Dezvoltare

in

minim

axa

strategice au fost prioritizate la nivel regional,

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o
de

aceasta

constructia / modernizarea variantelor

judetean respectiv, pentru asigurarea conexiunii
cu
•

reteaua

TEN-T;

Impactul strategic evaluat la nivelul regiunii

(prioritizarea in cadrul PDR) pe care il are
/modernizarea respectivei cai de comunicatii
terestre, potentialul de crestere economica
previzionat in urma investitiei. Proiectele
realizate in parteneriat pe teritoriul a doua sau
mai

multe

judete,

cu

impact

regional

semnificativ, vor fi finantate cu prioritate;
•

Caracterul de unica legatura (sau cea mai

economica) al comunitatilor aflate de-a lungul
DJ cu reteaua TEN-T

ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor

De asemenea, se incurajeaza finantarea

face parte din drumul judetean respectiv,

investitiilor destinate sigurantei rutiere pentru

construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte

pietoni si biciclisti (trasee pietonale si piste

elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei;
11

pentru biciclisti, unde situatia din teren o

Data de inchidere a apelului se va

permite), inclusiv semnalistica verticala pentru

prelungi

cu

durata

necesara

introducerii

treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica,

sistemului electronic de depunere a cererilor de

precum si realizarea de investitii suplimentare

finantare.

pentru protectia drumului respectiv fata de
efectele generate de conditii meteorologice
extreme (provocate de schimbari climatice sau
alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc.

Apelul de proiecte este cu depunere
continua. Contractarea proiectelor se va face in
conformitate cu principiul ”primul venit, primul
servit”.

Dosar de finantare:
Data si ora incepere depunere de proiecte:
In cadrul prezentului apel de proiecte,

16.05.2016, ora 10:00.

cererile de finantare se vor depune la sediul
Agentiilor de dezvoltare regionala din regiunea

16.11.2016, ora 10:00.

in care se va implementa proiectului.
Cererea

de

finantare

Data si ora inchidere depunere de proiecte:

se

va

transmite/depune la sediul Agentiilor pentru
Dezvoltare Regionala, intr-un singur exemplar
in format tiparit, original, intr-un singur colet
sigilat. De asemenea, in coletul anterior
mentionat se va include si un CD cu forma
scanata a cererii de finantare, inclusiv anexele

Apelul de proiecte este deschis pana la
momentul

in

care

valoarea

solicitata

a

proiectelor depuse depaseste nivelul de 50%
peste alocarea financiara regionala, dar nu mai
tarziu de data limita de inchidere a apelului de
proiecte mentionata mai sus.
Sursa: MDRAP

acesteia, in format PDF.

PNDR 2014 – 2020 – 19.4: Sprijin pentru
Imediat ce aplicatia electronica MySMIS

cheltuieli de functionare si animare

se va operationaliza, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice va intrerupe
depunerea cererilor de finantare introducand
noul sistem de depunere a cererilor de finantare.
Aceasta se va efectua cu publicare unui anunt
pe site-ul programului www.inforegio.ro.
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Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

anunta,

deschiderea

sesiunii

de

• pregatirea si publicarea apelurilor de selectie,
in

conformitate

cu

SDL;

depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala

• animarea teritoriului; • analiza, evaluarea si

(SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea

selectia

locala LEADER – Programul National de

• monitorizarea si evaluarea implementarii

Dezvoltare Rurala 2014-2020, depuse de

strategiei;

potentialii beneficiari. Submasura 19.4 – Sprijin

• verificarea conformitatii cererilor de plata

pentru costurile de functionare si animare.

pentru

proiectelor;

proiectele

selectate

(cu

exceptia

situatiilor in care GAL este beneficiar); •
Descrierea tipului operatiunii

monitorizarea

proiectelor

contractate;

Sprijinul din cadrul acestei sub-masuri

• intocmirea cererilor de plata, dosarelor de

este acordat pentru costurile de functionare si

achizitii aferente costurilor de functionare si

activitatile de animare ale GAL-urilor selectate.

animare;
•

Grupul de Actiune Locala este responsabil de

aspecte

specifice

domeniilor:

financiar,

contabilitate, juridic, resurse umane etc.

reusita implementarii SDL pentru teritoriul
un

Activitatile de animare sunt importante

resurse

pentru stimularea procesului de dezvoltare

corespunzatoare. In acest context, desfasurarea

locala si trebuie sa fie proportionale cu nevoile

eficienta a activitatii GAL-urilor reprezinta un

identificate de GAL la nivelul teritoriului.

acoperit.

Prin

management

urmare,

este

profesionist

necesar
cu

aspect important al sprijinului acordat in cadrul
acestei masuri.
Evaluarea

GAL

trebuie

sa

utilizeze

diferite

mijloace pentru a informa comunitatea locala cu
proprie

si

monitorizarea

privire la posibilitatile de granturi existente

permanenta trebuie axate pe valoarea adaugata

pentru

finantarea

proiectelor

(intalniri

si

a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate

evenimente publice, mass media locala, pliante

pentru a asigura un management adecvat.

si publicatii proprii, pagini de internet) inclusiv
prin intermediul membrilor GAL).

Pe

langa

sarcina

principala

de

implementare a strategiei, GAL preia functiile
administrative principale, respectiv:

Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si
platite efectiv
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• Plati in avans, cu conditia constituirii unei

• cheltuieli pentru organizarea intalnirilor GAL

garantii bancare sau a unei garantii echivalente

si

corespunzatoare procentului de 100 % din

• cheltuieli pentru comunicare, transport si

valoarea avansului, in conformitate cu art. 45

utilitati;

(4) si art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013.

•costuri

ale

comitetului

de

selectie,

de

audit;

• costuri legate de monitorizarea si evaluarea
Beneficiari

implementarii

strategiei;

Grupuri de Actiune Locala autorizate de

• cheltuieli de participare la activitatile retelei

AM PNDR pentru perioada de programare

nationale si Retelei Europene De Dezvoltare

2014- 2020.

Rurala;
• cheltuieli cu achizitia unui singur mijloc de

Costuri eligibile

transport de catre fiecare GAL (autovehicul sau

Pentru functionarea GAL, sunt eligibile
costurile legate de managementul implementarii
strategiei, respectiv costurile de functionare,
costurile de personal, costurile de instruire,
costurile

legate

de

comunicare,

costurile

financiare, precum si costurile legate de
monitorizarea si evaluarea strategiei, conform
articolului 34 (3) (g) Regulamentul 1303/2013.
In acest context, pentru functionarea

ambarcatiune pentru zona Delta Dunarii) cu o
valoare maximum 18.000 euro fara TVA;
• cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea,
asigurarea mijlocului de transport achizitionat,
precum si orice alte cheltuieli conexe;instruirea
si/sau dezvoltarea competentelor angajatilor
GAL

privind

implementarea

SDL;

• instruirea liderilor locali din teritoriul GAL
privind implementarea SDL prin seminarii si
grupuri

de

lucru;

• cheltuieli pentru animare (activitati de

GAL, sunt eligibile urmatoarele:

promovare sau informare).
•cheltuieli

de

personal;

• cheltuieli pentru servicii de consultanta

Conform articolului 35 (1) (e) al

tehnica si financiara si expertiza legata de

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, costurile

implementarea strategiei GAL, • cheltuieli

eligibile pentru animare sunt costurile pentru

aferente

facilitarea schimbului intre partile interesate,

sediului

administrativ

al

GAL

(inchiriere si dotarea) din teritoriul GAL;

pentru

• cheltuieli pentru echipamente si consumabile

promovarea strategiei si pentru sprijinirea

necesare

beneficiarilor in vederea pregatirii cererilor de

functionarii

GAL;

furnizarea

de

informatii,

pentru

finantare.
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Conditii de eligibilitate

Sume (aplicabile) si rata sprijinului

• Costurile de functionare si cheltuielile de
animare

trebuie

sa

fie

asociate

implementarii

direct

este de 100%.

SDL.

• Costurile de functionare si cheltuielile de
animare sunt eligibile doar dupa aprobarea
strategiei de dezvoltare locala. Costurile pentru
functionare si activitatile de animare, vor fi
suportate pe teritoriul GAL, cu exceptia
participarii la activitatile Retelei Nationale si
Retelei Europene de Dezvoltare Rurala si
activitatilor

Rata sprijinului public nerambursabil

de

instruire/dezvoltarea

competentelor, unde costurile sunt eligibile si
daca se realizeaza in afara teritoriului GAL.

La nivelul fiecarei strategii de dezvoltare
locala, costurile de functionare si de animare
pentru fiecare SDL nu trebuie sa depaseasca
20% (25% pentru Delta Dunarii) din costurile
publice totale efectuate pentru aceasta strategie.
In cazul Deltei Dunarii, procentul de 25%
acordat pentru costurile de functionare si
animare are in vedere particularitatile acestui
teritoriu, cu o densitate redusa a populatiei si cu
costuri de transport si logistice mai mari
comparativ cu restul teritoriului, determinate de

Costurile de functionare vor viza si
activitati

specifice

pentru

a

geografia zonei.

consolida

capacitatea GAL. GAL trebuie sa prevada
proceduri si instructiuni cu privire la evaluarea/
monitorizarea proprie a SDL; acestea reprezinta
un instrument care contribuie la managementul
GAL si la colectarea de date utile la nivelul
programului.
Cheltuielile de functionare se vor acorda
in functie de performanta GAL-ului in procesul

Urmare a
finantare,

GAL-ul

semnarii

contractului

selectat

poate

de

solicita

Agentiei de Plati plata unui avans aferent
costurilor de functionare si animare.
Cuantumul avansului nu poate depasi
50% din sprijinul public legat de costurile de
functionare si de animare.
Depunerea

SDL-urilor,

cu

anexele

de implementare a strategiei, care va fi stabilita

aferente, se va face la sediul Ministerului

pe baza evaluarii activitatii acestuia.

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Principii in ceea ce priveste stabilirea de

Sursa: MADR

criterii de selectie
Nu se aplica.
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