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CORRIGENDUM LA:
Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă 2006 Măsuri de Incluziune
Socială
Coeziune Economică şi Socială
Dezvoltarea Resurselor Umane
Notificare schemă de finanţare nerambursabilă
Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02
Referinţă: 01
Acest corrigendum modifică următoarele articole:
Articol 2. Reguli privind prezenta licitaţie
Acest articol va fi completat cu următoarele prevederi, după cum urmează:
„Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu Documentul de Programare Phare 2004-2006
Coeziune Economică şi Socială (CES), finanţat de către Uniunea Europeană (UE) şi conform
Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de
Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.”
Articol 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi elaborată o cerere de finanţare
nerambursabilă
Acest articol va fi completat cu următoarele prevederi, după cum urmează:
„Potenţialii aplicanţi, respectiv organizaţiile care realizează profit, precum şi ONG-urile
trebuie să respecte următoarea
Regulă de minimis
Sprijinul financiar în cadrul Schemei se acordă sub forma de granturi în limita sumei reprezentată de
pragul de minimis prevazut in Regulament.1
În cadrul Schemei sprijinul se acordă cu respectarea tuturor condiţiilor prevazute în Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de Instituire a
Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006, denumit în continuare Regulament.
1

Pragul de minimis 200.000 Euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali sau 100.000 Euro pentru o perioadă de 3 ani
fiscali pentru agenţii economici din sectorul transporturilor

1

Valoarea brută totală2 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi
echivalentul în lei3 a 200.000 Euro, respectiv echivalentul în lei a 100.000 Euro pentru întreprinderile
care activează în sectorul transporturilor pe o perioadă de 3 ani fiscali, indiferent dacă ajutorul a fost
acordat din surse naţionale sau comunitare4.
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile5.
Dacă din acest cumul rezultă o intensitate a ajutorului care depăseşte nivelul intensităţii stabilit în
regulamentele comunitare de exceptări în bloc sau intr-o decizie de autorizare a unui ajutor de stat,
ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce Autoritatea de Implmentare/ Autoritatea
Contractantă a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a
beneficiarului.
În cazul în care valoarea totală a ajutorului acordat unei intreprinderi depăşeşte plafonul ajutorului de
minimis prevăzut în Regulament, această întreprindere nu poate beneficia de prevederile
Regulamentului, nici chiar pentru o fracţie ce nu depăşeşte aceste plafoane.
Beneficiarii vor da o declaraţie cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis de care au
beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali precum şi în anul fiscal în curs.
Fiecare solicitant trebuie să se angajeze să notifice Autorităţii Contractante orice sprijin
nerambursabil suplimentar obţinut după data completării solicitării, respectiv după data contractării
finanţării nerambursabile.”
Articolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare pentru finanţarea
nerambursabilă
Acest articol se modifică după cum urmează la:
Costuri ne-eligibile
„Se elimină ultima precizare „costuri de personal pentru funcţionarii publici, cu excepţia activităţilor
didactice”
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare
Acest articol trebuie citit după cum urmează:
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 10.09.2007, ora 16:00
(ora locală). Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat, chiar dacă
ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită, sau dacă întârzierea este datorată serviciului de
curierat privat.”
Articol 2.5.3 Agendă orientativă
Acest articol trebuie citit după cum urmează:
„Data până la care Autoritatea Contractanta va informa aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării prepropunerii şi verificării administrative este 09 octombrie 2007 – acesta dată este orientativă.

2

Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub forma de granturi, în valori brute, adică înainte de orice
deducere de impozite şi taxe.
3
La data semnării contractului de finanţare
4
Art. 2, alin. 2 din Regulament
5
Se vor preciza care sunt acestea

2

Data până la care Autoritatea Contractantă va informa aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării
propunerii şi transmiterii deciziei de acordare a finanţării după verificarea eligibilitatii solicitantului
şi partenerilor este 29 octombrie 2007 – aceasta data este orientativă.”
Anexa A Formular de cerere de finanţare
•

Capitolul V - LISTA DE VERIFICARE

Rândul 17 se va citi:
„Contribuţia proprie este egală sau mai mare de 20% (organizaţiile orientate spre profit) respectiv
10% (organizaţii non-profit) din totalul costurilor eligibile (procentajul minim impus).”

Toate celelalte articole şi condiţii ale schemei de finanţare nerambursabilă rămân
neschimbate.
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