Pe site-ul http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
ghidurile pentru apelurile de proiecte nefinalizate, pentru:

-

au fost publicate

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
o Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Tipurile de apeluri de proiecte care se lansează
Pentru axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, prin prezentul Ghid specific
se lansează două apeluri de proiecte nefinalizate, având la bază principiul „primul venit – primul
servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare :
 Cod apel: POR/395/5, titlu apel : POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate
pentru cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate
 Cod apel: POR/396/5, titlu apel : POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate pentru
regiunea București- Ilfov
Proiectele pot fi depuse doar în perioada de 2 luni menționată în cadrul subsecțiunii 2.2. din
prezentul document. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai jos.
Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor vor fi verificate în baza unei Grile de verificare a
proiectului – Anexa 2 şi vor fi contractate până la limita alocării financiare aferentă apelurilor
(conform subsecţiunii 2.5 de mai jos), având la bază principiul „primul venit – primul servit”.
Proiectele respinse în procesul de verificare pot fi redepuse în cadrul prezentelor apeluri, cu
condiţia respectării termenului limită sau a condiţiilor de încheiere ale apelurilor. Proiectele
redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.
Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar pe site-ul
programului situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Perioada în care poate fi depus proiectul
Data şi ora începere depunere de proiecte: 14.05.2018, ora 12:00
Data și ora închidere depunere de proiecte (2 luni): 16.07.2018, ora 12:00
Informațiile sunt valabile pentru toate apelurile de proiecte mai sus menţionate.

Modalitatea de depunere a proiectului
În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin
aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar
în intervalul menționat la subsecțiunea 2.2 de mai sus.
Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură
electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului
legal sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub
semnătură electronică extinsă certificată. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite
corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Valoarea minimă și maximă totală a proiectului


Valoarea maximă totală a proiectului - 5 milioane euro
o În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă
totală a proiectului este de 10 milioane euro.
 Valoarea minimă totală a proiectului – 1milion euro, indiferent de clasificarea
monumentului istoric.
Valoarea totală a proiectului cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea
cheltuielilor neeligibile efectuate în vederea realizării investiției . Valoarea maximă totală a
proiectului nu poate fi majorată în timpul implementării acestuia, orice depășire a valorii acesteia
ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect şi
considerate neeligibile la data încheierii contractului de finantare. Valoarea cheltuielilor efectuate
de beneficiar după perioada de implementare a proiectului nu măreşte valoarea neeligibilă a
proiectului.
Valoarea minimă totală a proiectului poate suferi modificări în timpul implementării proiectului
fără a afecta eligibilitatea proiectului.
Valoarea în lei a proiectului se va calcula la cursul inforeuro din luna publicării apelurilor.

Alocarea apelurilor de proiecte pentru regiunea Nord Est:
Nord Est – 21.430.000 Euro
Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația MySMIS a fost utilizat cursul inforeuro
din luna publicării apelurilor.

-

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
o Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv
a nodurilor multimodale

Tipurile de apeluri de proiecte care se lansează
Se lansează un apel având:
- Cod apel POR/371/6/1
- Titlu POR 2018/6/6.1/ 5 APEL PROIECTE NEFINALIZATE: NE,SE,SM,V
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor
de finantare.
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selectie vor putea fi contractate în
ordinea depunerii cererii de finanțare, în limita alocării fiecărei regiuni,conform principiului
”primul depus, primul evaluat” .
O cerere de finanțare , care este respinsă intr-una din etapele procesului de evaluare,
selectie si contractare, sau retrasă poate fi redepusă în cadrul prezentului apel de proiecte.
Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care se încadrează
în alocarea prezentului apel.
In cazul în care, o cerere de finanțare pentru unul din proiectele ce face parte dintr-o
întelegere de tippartenerial (înțelegere realizată cu scopul asigurării conectării întregului traseu
propus prin proiect la TENT) este respinsă în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice
și financiare, iar o parte din traseu nu mai are asigurată conexiunea la rețeaua TEN-T, acea cerere
de finanțare va putea fi redepusă ca urmare a corectării/îmbunătățirii, în limita termenului de
depunere a cererilor de finanțare menționată în ghidul solicitantului specific acestei priorități de
investiții.
In această situație, ca o excepție de la regula primul depus, primul evaluat, dacă urmare
redepunerii cererii de finanțare a proiectului (ce inițial a fost respinsă), proiectul este declarat
eligibil toate solicitările de finanțare depuse în scopul finanțării întregului traseu conform unei
înțelegeri parteneriale vor putea fi contractate fără a se depăși alocarea, chiar dacă există solicitări
de finanțare depuse înaintea redepunerii respectivului proiect.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?
Data și ora începere depunere de proiecte: 14.05.2018, ora 12.00
Data și ora închidere depunere de proiecte: 16.07.2018, ora 15.00.

Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?
În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finantare se vor depune utilizând
exclusive aplicația My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar
în intervalul de timp menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură
electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului
legal sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub
semnătură electronică extinsă certificată. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite
corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Care este valoarea minima și maximă a unui proiect
Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate cu condiția încadrării în valorile
minime și maxime de mai jos:
- Valoare minimă eligibila: 1 milion de Euro
- Valoarea maximă eligibila, va fi corelată cu alocarea fiecărei regiuni, si nu poate depăși
50 milioane de Euro.
Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR+Buget de stat) este:
Regiunea NORD EST 20.036.547,97 Euro

Ghidurile aplicantului se pot descărca de la următoarea adresă :
http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

