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Ghidul specific, Preambul

1.

PREAMBUL

PREAMBUL

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din
Programul Operațional Regional 2014-2020, din
documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de
Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000
locuitori) – etapa III- aprobat prin ordinul comun MFE
nr. 559/29.03.2019 si MDRAP nr. 1520/10.04.2019 și
modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv
de
către
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice, cu respectarea legislației în
vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din
Programul Operațional Regional 2014-2020, din documentul
cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală
privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la
nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori) – etapa IIIaprobat prin ordinul comun MFE nr. 559/29.03.2019 si
MDRAP nr. 1520/10.04.2019 și modul său de implementare,
vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi şi
obligaţii al Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice), cu respectarea legislației în vigoare
și folosind metoda de interpretare sistematică.
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Ghidul specific, secțiunea 2.4 Care este valoarea minimă eligibilă a unui proiect și maximă eligibilă a unui pachet de proiecte?

2.

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI
Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI
La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30
30 000 euro1.
000 euro2.
-

Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai
- Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin
puțin dezvoltate)
dezvoltate)
La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20
20 000 euro.
000 euro.
La nivel de strategie, valoarea totală maximă (a pachetului de proiecte de La nivel de strategie, valoarea totală maximă eligibilă (a pachetului de proiecte
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:
de infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:
4.900.000 euro, in conformitate cu bugetul maxim FEDR si buget de stat,
asa cum a fost aprobat prin SDL selectata pentru finantare.
4.900.000 euro, in conformitate cu bugetul maxim FEDR si cofinanțare
națională (contribuția de la bugetul de stat și cofinanțare proprie), asa cum a
Cursul valutar care se utilizează pentru calculul respectivelor valori este fost aprobat prin SDL selectata pentru finantare, in cadrul bugetului SDL.
cursul InfoEuro din luna lansării apelului de proiecte, respective, luna
octombrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,7515 RON. Acest curs se va utiliza pe Cursul valutar care se utilizează pentru calculul respectivelor valori este cursul
parcursul întregului proces de verificare și contractare.
InfoEuro din luna lansării apelului de proiecte, respective, luna octombrie 2019,
respectiv 1 EUR = 4,7515 RON. Acest curs se va utiliza pe parcursul întregului
Pentru proiectele ce includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, proces de verificare și contractare.
valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei
întreprinderi unice, din fonduri publice, se calculează luând în calcul o Pentru proiectele ce includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea
perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi
depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) unice, din fonduri publice, se calculează luând în calcul o perioadă de 3 ani
este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
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Prin derogare de la Ghidul general .
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Prin derogare de la Ghidul general .
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valabil la data acordării ajutorului (semnării contractului de finanțare).
Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de
vehicule pentru transport rutier de mărfuri.
Estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile
solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs
valutar la momentul acordării ajutorului de minimis, respectiv la
momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de
fluctuațiile valutare ale cursului de schimb, între cele două momente
sau la momentele respective, valoarea nerambursabilă solicitată nu
trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, in
caz contrar proiectul va fi respins, neputându-se solicita ajustarea
respectivelor valori pentru încadrarea în limitele mai sus menționate

finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro,
echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului
(semnării contractului de finanțare). Aceste ajutoare de minimis nu pot fi
utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.
Estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile
solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la
momentul acordării ajutorului de minimis, respectiv la momentul încheierii
contractului de finanțare. Astfel, indiferent de fluctuațiile valutare ale
cursului de schimb, între cele două momente sau la momentele respective,
valoarea nerambursabilă solicitată nu trebuie să depășească valorile
maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar proiectul va fi respins,
neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în
limitele mai sus menționate

Ghidul specific, secțiunea 2.7 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?
3.

...
Comunitatea marginalizată se referă la populația în risc de sărăcie sau
excluziune socială din una sau mai multe zone urbane marginalizate (ZUM)
care, împreună cu zona urbană funcțională din care acestea fac parte,
constituie teritoriul SDL, respectiv teritoriul vizat de intervențiile DLRC.

...
Comunitatea marginalizată se referă la populația în risc de sărăcie sau
excluziune socială din una sau mai multe zone urbane marginalizate (ZUM) care,
împreună cu zona urbană funcțională din care acestea fac parte, constituie
teritoriul SDL, respectiv teritoriul vizat de intervențiile DLRC.

Prin zona urbană funcțională aferentă se înțelege zona existentă în jurul/ în
proximitatea ZUM vizate de SDL, având un caracter unitar și funcțional, din
punct de vedere social, economic, demografic, cultural etc.
Proiectele se vor implementa pe teritoriul SDL, în zonele urbane
marginalizate, așa cum au fost identificate in cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală selectate pentru finanțare.

Prin zona urbană funcțională aferentă se înțelege zona existentă în jurul/ în
proximitatea ZUM vizate de SDL, având un caracter unitar și funcțional, din
punct de vedere social, economic, demografic, cultural etc.
Proiectele se vor implementa pe teritoriul SDL, în zonele urbane marginalizate
și/sau zona urbană funcțională, așa cum au fost identificate in cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate pentru finanțare.

...

...
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Ghidul specific, Sectiunea 4.2 - Criterii de verificare a proiectului

...
9. Proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii
de investiţii 9.1 şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite.

Plecând de la Obiectivul specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate,
intervențiile PI 9.1 se încadrează în următoarele categorii de investiții și
categorii de solicitanți:

...
9.Proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de
investiţii 9.1 şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite.

Plecând de la Obiectivul specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate
în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, intervențiile PI 9.1
se încadrează în următoarele categorii de investiții și categorii de solicitanți:
Pentru categoriile 1-3 de solicitanți:

NOTA . O cerere de finanțare va cuprinde un singur obiect de investiții (de
a.
Investiţiile
în
clădiri,
unde
clădirea
propusă
pentru
ex., o clădire) sau mai multe obiecte de investitii care sunt amplasate în
construcție/reabilitare/modernizare/dotare, obiect al proiectului, trebuie să
aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă poștală/care au
fie de tipul:
număr cadastral comun.
a. cladiri de locuințe sociale
b. centre comunitare integrate (CCI) care sunt/vor fi înființate
Pentru categoriile 1-3 de solicitanți:
și/sau funcționează/vor funcționa conform legislației în
a. Investiţiile în clădiri, unde clădirea propusă pentru
vigoare în domeniu.
construcție/reabilitare/modernizare/dotare, obiect al proiectului, trebuie
c. unități de invățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, scoli
să fie de tipul:
primare, școli gimnaziale, etc.)
d. clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare,
a. cladiri de locuințe sociale
culturale, agrement și sport etc. (de ex: clădiri cu destinație de:
b. centre comunitare integrate (CCI) care sunt înființate
centre multifunctionale/centre de recreere si dezvoltare
și/sau funcționează conform legislației în vigoare în
personala, centre de zi, cantine sociale, băi publice, centre cu
domeniu.
activități de agrement, biblioteci, teatre, cămine culturale etc).
c. unități de invățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, scoli
primare, școli gimnaziale, etc.)
...
d. clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale,
comunitare, culturale, agrement și sport etc. (de ex: clădiri
cu destinație de: centre multifunctionale/centre de recreere
si dezvoltare personala, centre de zi, cantine sociale, băi
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publice, centre cu activități de agrement, biblioteci, teatre,
cămine culturale etc).
...
Investițiile referitoare la utilitățile menționate mai sus vor fi legate de
infrastructura spațiilor publice urbane, a locuinţelor sociale din zona urbană
Investițiile referitoare la utilitățile menționate mai sus vor fi legate de marginalizată și/sau zona urbană funcțională a SDL și/sau a clădirilor publice
infrastructura spațiilor publice urbane, a locuinţelor sociale din zona eligibile din zona urbană marginalizată și/sau zona urbană funcțională a SDL
urbană marginalizată și/sau a clădirilor publice eligibile din zona urbană aferentă proiectului.
marginalizată aferentă proiectului.
Anexa 1- Formularul CF- AP 9

...

...

18. Descrierea investiției

18. Descrierea investiției

...

...

Totodată, se va descrie zona marginalizată identificată conform Strategiei Totodată, se va descrie zona marginalizată, precum și zona urbană funcțională,
de Dezvoltare Locală selectată pentru finanțare din care face parte dacă este cazul, identificată conform Strategiei de Dezvoltare Locală selectată
proiectul.
pentru finanțare din care face parte proiectul.
Descrieți investiția, specificând ce se dorește a se realiza prin proiect Descrieți investiția, specificând ce se dorește a se realiza prin proiect conform
conform categoriilor de investitii așa cum sunt descrise in cadrul ghidului categoriilor de investitii așa cum sunt descrise in cadrul ghidului specific.
specific.
Specificați în ce constă investiția finanțabilă, subliniind nevoile identificate, de
Specificați în ce constă investiția finanțabilă, subliniind nevoile identificate, infrastructură, utilităţi, dotări, acces, facilităţi de sport şi recreere etc. în zona
de infrastructură, utilităţi, dotări, acces, facilităţi de sport şi recreere etc. în marginalizată, serviciile sociale furnizate în clădire/zonă marginalizată, precum
zona marginalizată, serviciile sociale furnizate în clădire/zonă marginalizată. și în zona urbană funcțională dacă este cazul.
...
...
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