ANEXĂ 3

Corrigendum nr. 1 la
Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice
”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”

Varianta Inițială



CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.3. Tipuri de activități

Varianta modificată



CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.3. Tipuri de activități

[….]

[….]

NB Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, comunitățile marginalizate
și/ sau persoanele din grupul țintă care vor beneficia de măsurile vizate în cadrul PI
9.ii (OS 4.2.) vor fi excluse de la finanțarea activităților specifice finanțate din:

NB Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestei PI
(OS 4.2) vor fi excluse de la finanțarea din cadrul:



AP 1/ AP 2



AP 3 – PI 8.i (OS 3.1-3.6), PI 8.iii (OS 3.7 - antreprenoriat)



AP 4 – PI 9.ii, OS 4.1.



AP5 – PI 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2).



AP 6 – PI 10.i.



AP 4 – PI 9.ii, OS 4.1.

NB Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestei PI
vor fi excluse de la finanțarea din cadrul:


AP 5 – PI 9vi (CLLD)- OS 5.1 &5.2.

NB Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestei PI
vor fi excluse de la finanțarea măsurilor similare la nivelul:
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Varianta Inițială

Varianta modificată

Comunitățile marginalizate din UAT-urile ale căror strategii de dezvoltare locală au
 AP 6- PI 10i
fost/ vor fi aprobate de AM PNDR pentru perioada 2014-2020 vor fi excluse de la
NB Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, persoanele din grupul țintă
finanțarea prin AP 4 PI 9.ii (OS 4.1. &OS 4.2).
care vor beneficia de măsurile vizate în cadrul PI 9.ii (OS 4.2) vor fi excluse de la
[….]
finanțarea măsurilor similare1 finanțate din:


AP 1/ AP 2



AP 3 – PI 8.i (OS 3.1-3.6), PI 8.iii (OS 3.7 - antreprenoriat)

[….]



CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.5. Perioada de
implementare a proiectelor

[….]



CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.5. Perioada de
implementare a proiectelor

[….]

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 48 luni. Proiectele care Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. Proiectele care
vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 48 luni vor fi respinse.
vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 36 luni vor fi respinse.
[….]



[….]
CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.6. Grup țintă

[….]



CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte - 1.6. Grup țintă

[….]

”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială”: acest indicator, denumit pe ”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială”: acest indicator, denumit pe
scurt AROPE, corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea scurt AROPE, corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea
situație:
situație:


A) în risc de sărăcie

sau



A) în risc de sărăcie



B) se confruntă cu o deprivare materială severă



C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

sau


B) se confruntă cu o deprivare materială severă

sau

sau


C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității.

1

Prin măsuri similare se înțelege: de exemplu participarea la un program de ucenicie, participarea la un program de formare în același domeniu și pentru același nivel de calificare, obținerea subvenției pentru
deschiderea unei afaceri etc
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Varianta Inițială

Varianta modificată

[….]

[….]

[….]

[….]

Fiecare persoană este numărată o sigură dată, chiar dacă aceasta figurează la mai
mulți indicatori secundari.

Se elimină
[….]

[….]

[….]
A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil
echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul
mediu disponibil echivalat național (după transferurile sociale).
[….]

[….]
A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil
echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana
veniturilor disponibile în totalul populației.
[….]

[….]

[….]
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii
activității sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în
sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții
care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20%
(cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din
din potențialul lor total.
potențialul lor total.
[….]
[….]
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Varianta Inițială



Varianta modificată

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării – 2.2.1. Eligibilitatea
proiectului – condiţii generale



Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate,
măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală

[….]

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării – 2.2.1. Eligibilitatea
proiectului – condiţii generale

[….]


[….]


[….]

Proiectul trebuie să cuprindă măsurile minime de informare și publicitate

[….]
Proiectul trebuie să prezinte contribuția la temele secundare FSE evidențiate în
prezentul Ghid, respectiv: sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării Se elimină
resurselor; inovarea socială; nediscriminarea etc., în funcţie de relevanţa
acestora pentru domeniul de intervenţie al proiectului

[….]





[….]
CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării - 2.2.2. Eligibilitatea
proiectului – condiţii specifice



CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării - 2.2.2. Eligibilitatea
proiectului – condiţii specifice

[….]

15. vizează comunități marginalizate care au primit finanțare în cadrul AP 5 – Se elimină
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (OS 5.1/ OS 5.2)
[….]
[….]

4

Varianta Inițială



Varianta modificată

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării - 2.3. Eligibilitatea
cheltuielilor

Cheltuieli directe
[…]
Categorie MySMIS
Cheltuielile
eligibile
directe
care
nu
intră sub
incidența
ajutorului
de minimis

Cheltuieli salariale

Contribuții
sociale
aferente cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor
asimilate
acestora
(contribuții angajați şi
angajatori):

Subcategorie
MySMIS
Cheltuieli salariale
cu managerul de
proiect
Cheltuieli salariale
cu
personalul
implicat
in
implementarea
proiectului
(în
derularea
activităților, altele
decât management
de proiect)
Contribuții sociale
aferente
cheltuielilor salariale
şi
cheltuielilor
asimilate acestora
(contribuții angajați
şi angajatori)

Subcategoria
conține:
 Salarii





(descrierea

cheltuielii)

Salarii

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării - 2.3. Eligibilitatea
cheltuielilor

Cheltuieli directe
[…]

Cheltuielile
eligibile
directe
care
nu
intră sub
incidența
ajutorului
de minimis

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

Cheltuieli
aferente
managementului de
proiect

Cheltuieli salariale
managerul de proiect

Cheltuieli salariale

Contribuții
sociale
aferente
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor
asimilate
acestora
(contribuții
angajați şi angajatori).

Subcategoria (descrierea cheltuielii)
conține:


Salariu manager de proiect.

Cheltuieli salariale cu
personalul implicat in
implementarea
proiectului (în derularea
activităților, altele decât
management de proiect)



Salarii pentru personalul implicat
in implementarea proiectului
altele decât management de
proiect.

Contribuții
sociale
aferente
cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor
asimilate
acestora
(contribuții angajați şi
angajatori)



Contribuții angajat şi angajator
pentru manager de proiect



Contribuții angajați şi angajatori
pentru personalul implicat in
implementarea proiectului altele
decât management de proiect.

Cheltuieli cu achiziția de
materii prime, materiale
consumabile
și
alte
produse similare necesare
proiectului




Materiale consumabile
Cheltuieli cu materii prime și
materiale
necesare
derulării
cursurilor practice
Materiale
direct
atribuibile
susținerii activităților de educație
și formare
Papetărie
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli cu materialele pentru
ambalat
Cheltuieli cu alte materiale
consumabile

cu

[…]

[…]


Cheltuieli cu achiziția
de
active
fixe
corporale (altele decât
terenuri și imobile),
obiecte de inventar,
materii
prime
și
materiale,
inclusiv
materiale consumabile



Cheltuieli
cu
achiziția de materii
prime,
materiale
consumabile și alte
produse
similare
necesare proiectului








Materiale consumabile
Cheltuieli cu materii prime și
materiale
necesare
derulării
cursurilor practice
Materiale direct atribuibile susținerii
activităților de educație și formare
Papetărie
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli cu materialele pentru
ambalat
Cheltuieli
cu
alte
materiale
consumabile
Multiplicare

Cheltuieli cu achiziția
de
active
fixe
corporale (altele decât
terenuri și imobile),
obiecte de inventar,
materii
prime
și
materiale,
inclusiv
materiale consumabile

Cheltuieli cu achiziția de
materii prime, materiale
consumabile
și
alte
produse similare necesare
proiectului
Cheltuieli cu achiziția de
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Varianta modificată

[…]

Cheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing
fără
achiziție
(leasing operațional)

materii prime, materiale
consumabile
și
alte
produse similare necesare
proiectului

Rate de leasing (operațional) plătite
de utilizatorul de leasing pentru:
o
Echipamente
o
Vehicule
o
Diverse bunuri mobile şi
imobile

Multiplicare
Etc.



Rate de leasing plătite
utilizatorul de leasing pentru:

[…]

[…]
Cheltuieli directe
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din
cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză
 Subvenții (ajutoare, premii) acordate
Cheltuieli
angajatorilor pentru stagiari, ucenici;
eligibile
Cheltuieli cu subvenții/
Subvenții acordate  Subvenții (ajutoare, premii) acordate
directe
burse/
premii/
angajatorilor
(inclusiv
pentru
angajatorilor
care intră ajutoare
întreprinderile sociale de inserție)
sub
pentru încadrarea în muncă.
incidența
Subvenții
pentru
ajutorului
înființarea
unei  Subvenții (micro-granturi) pentru
înființarea
unei
afaceri
de minimis Micro-granturi
afaceri
(antreprenoriat).
(antreprenoriat)
[…]




Cheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing fără
achiziție

de

o

Echipamente

o

Vehicule

o

Diverse bunuri mobile
şi imobile

[…]
Cheltuieli directe
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din
cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză
 Subvenții
(ajutoare,
premii)
Cheltuieli
acordate angajatorilor pentru
eligibile
stagiari, ucenici;
Cheltuieli cu subvenții/
directe
Subvenții
acordate  Subvenții
(ajutoare,
premii)
burse/
premii/
care intră
acordate angajatorilor (inclusiv
angajatorilor
ajutoare
sub
pentru întreprinderile sociale de
incidența
inserție) pentru încadrarea în
ajutorului
muncă.
de minimis Subvenții
pentru Subvenții
pentru  Subvenții (micro-granturi) pentru
înființarea unei afaceri înființarea unei afaceri
înființarea
unei
afaceri
(antreprenoriat).
(antreprenoriat)
(antreprenoriat)
[…]
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Varianta modificată

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

4.1.2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor

4.1.2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor

[….]

[….]

A) Pentru proiectele care vor fi implementate într-una din regiunile mai puțin A) Pentru proiectele care vor fi implementate într-una din regiunile mai puțin
dezvoltate:
dezvoltate:


proiectele care vor obține minimum 80 de puncte în cadrul procesului de
evaluare vor fi selectate automat în vederea semnării contractului de finanțare.



pentru proiectele care au obținut un punctaj între 70 si 79 de puncte,
selectarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

[….]
Anexa 1.: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat imediat și realizare



proiectele cu minimum 70 de puncte selecția proiectelor se va face în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru
apelul de proiecte.



proiectele care vor obține minimum 80 de puncte în cadrul procesului de
evaluare pot fi selectate în vederea semnării contractului de finanțare.

[….]
se înlocuiește

Anexa 2: Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

se înlocuiește

Anexa 3: Criterii de evaluare și selecție

se înlocuiește

Anexa 5: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

se înlocuiește

Anexa 6: Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității se înlocuiește
pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
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