Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate în special pentru
grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

Operator de Program (OP): Ministerul Sănătății.

Finantarea
Suma totală alocată acestui apel este de 9.000.000 de euro.
Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de
500.000 euro, iar suma maximă a grantului este de 1.000.000 euro.
Rata grantului poate fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Promotorii eligibili ai proiectului sunt entitățile publice: de exemplu: autoritățile locale și
centrale, direcțiile de sănătate publică, spitalele etc.
Proiectele în parteneriat cu entități din România și/sau statele donatoare sunt încurajate și vor primi
puncte specifice în evaluare. În cadrul acestui apel de propuneri, următoarele persoane juridice
publice sau private sunt eligibile ca parteneri:
a)

din România: entități publice, ONG-uri, entități private, înființate ca persoane juridice

române;
b)

din Statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum

și organizații neguvernamentale înființate cu personalitate juridică într-unul dintre statele donatoare.
În cazul partenerilor din România, aceeași entitate poate fi partener de proiect în maximum două
proiecte depuse în cadrul acestui apel (în cazul în care a depus un proiect ca Promotor de Proiect,
poate acționa ca partener de proiect doar într-un alt proiect).

Eligibilitatea grupurilor țintă și a beneficiarilor
Proiectele prezentate în cadrul prezentului apel deschis de propuneri de proiecte trebuie să se
adreseze nevoilor următorului grup țintă principal: Persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi.
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„Starea de vulnerabilitate” reprezintă una dintre următoarele situații în care persoana se află:
a)

nu obține venituri proprii sau veniturile lor sau a susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru a

asigura un mediu de viață decent și sigur;
b)

nu este în măsură să aibă grijă de el / ea și / sau trăieste singur fără asistență și îngrijire;

c)

nu are o locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de viață pe baza propriilor

resurse;
d)

locuieste în zone îndepărtate în care accesul este dificil, în așezări izolate sau în zone în care

locuințele sunt situate la distanțe considerabile fata de infrastructura de sanatate / servicii de sănătate;
e)

locuiește în zone în care nu are acces la servicii medicale de bază (fără medici generaliști);

f)

persoana vulnerabilă din punct de vedere medical care prezintă risc de sănătate sau

agravarea stării de sănătate din cauza (1) unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi
economic, comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate; (2) ca urmare a probabilităţii
crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice; (3) ca urmare a unor caracteristici personale
ce ţin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii asemănătoare; (4) probleme de sănătate
mintală.
Următoarele grupuri țintă secundare pot beneficia, de asemenea, de activitățile proiectului:
-

membrii familiei persoanelor din principalul grup țintă;

-

personalul din asistența primară și asistența medicala comunitară (medici, asistenți medicali,

asistenți comunitari, moase, mediatori romi);
-

personalul administrației publice centrale și locale.

Activități eligibile:
Scopul acestui apel este de a crește accesul persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii de
sănătate de calitate, echitabile, si complete. În acest apel, sunt încurajate activități și
metodologii abordate și documentate care aduc soluții noi pentru a răspunde nevoilor
grupurilor țintă.
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În cadrul apelului de propuneri, sunt eligibile următoarele activități:
1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile
vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea
inegalităților sociale în sănătate:
-

activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și

„sănătatea femeilor”;
-

activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză,

hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);
-

activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli

respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);
2. Investiții în infrastructura de sănătate preventivă care contribuie la reducerea inegalităților în
starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru
facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente
medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente
pentru activități de management).
3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a
personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu
privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).
Activitățile de la ambele puncte 1 și 3 sunt obligatorii și trebuie abordate în fiecare aplicație de proiect
depusă. În caz contrar, aplicația va fi respinsă.
De asemenea, proiectele pot propune și alte tipuri de activități, cu condiția să fie justificate în funcție
de nevoile grupurilor țintă și să contribuie la îndeplinirea indicatorilor proiectului.
Sprijinul / stimulentele care pot fi acordate grupurilor țintă sunt exclusiv în natură sub formă de
medicamente, materiale sanitare/dispozitive medicale și servicii medicale în beneficiul lor. Sprijinul
financiar al beneficiarilor nu este eligibil.
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Principalele categorii de costuri eligibile sunt:
Costuri directe:
- Costul personalului alocat proiectului, care cuprinde salariile reale plus taxele aferente și
alte costuri legale incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii obișnuite de
remunerare a Promotorului de Proiect și partenerului de proiect.
- Indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul care participă la proiect. Având
în vedere principiul proporționalității, costurile de călătorie, inclusiv indemnizația de subzistență, pot fi
calculate ca o sumă forfetară, pe baza regulilor definite, aprobate de Operatorul de Program (a se
vedea

Ordinul

Ministrului

Sanatatii

nr.

902/2018

-

http://www.ro-

sanatate.ms.ro/images/ro4/13Ordin%20902%20din%202018.pdf);
- Costul echipamentelor noi. Principala regulă aplicabilă acestui apel privind echipamentul
este „regula deprecierii” menționată la articolul 8.2.4 din regulament: „În cazul în care sunt
achiziționate echipamente noi sau second-hand, pot fi considerate cheltuieli eligibile numai partea
din amortizare corespunzătoare duratei proiectului și a ratei de utilizare efectivă în scopul proiectului.
Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 8.3.1c „În cazul în care Operatorul de Program stabilește
că echipamentul este o componentă integrală și necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului,
întregul preț de achiziție al acestui echipament poate fi eligibil, prin excepție de la regula prevăzută la
paragraful 4 din Articolul 8.2“.
În acest fel, Promotorul de Proiect trebuie să respecte dispozițiile articolului 8.3.2 din Regulament: ”În
cazul în care întregul preț de achiziție al echipamentului este eligibil în conformitate cu litera (c) din
paragraful 1, Operatorul de Program se asigură că Promotorul de Proiect:
(a) păstrează echipamentul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după finalizarea
proiectului și continuă să folosească echipamentul în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului
pentru aceeași perioadă;
(b) păstrează echipamentul asigurat în mod corespunzător împotriva pierderilor, cum ar fi incendiu,
furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal, atât în timpul implementării proiectului cât și
timp de cel puțin cinci ani după finalizarea proiectului; și
(c) rezervă resurse corespunzătoare pentru întreținerea echipamentului timp de cel puțin cinci ani
după finalizarea proiectului.”
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- Costurile consumabilelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;
- Costurile aferente altor contracte atribuite de Promotorul de Proiect în vederea
realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să respecte normele aplicabile privind achizițiile publice
și prezentul Regulament;
- Costuri care apar din cerințele impuse prin contractul de finanțare.

Costuri indirecte:
Costurile indirecte ale entităților din România care acționează ca Promotori de Proiect sau parteneri
de proiect sunt calculate în conformitate cu articolul 8.5.1 (c) din Regulament. Metoda de calcul a
costurilor indirecte este stipulată în contractul de finanțare al proiectului și în Acordul de parteneriat.

Informatii suplimentare
Costurile de investiții includ costurile echipamentelor, lucrările minore de renovare a clădirilor
existente. Lucrările minore de renovare a clădirilor existente sunt definite ca fiind toate
lucrările de renovare care nu sunt structurale, cum ar fi: vopsire și alte forme de decorare, recablare, re-instalare, pardoseli, reabilitări utilități, amenajari minore spațiu verde și alte lucrări
similare.
În funcție de obiectivele și complexitatea fiecărui proiect, costurile investițiilor trebuie să fie
rezonabile și proporționale cu eficacitatea obiectivelor realizate și să nu depășească 40% din
valoarea totală a proiectului. Nu sunt permise achizițiile de imobile și / sau terenuri precum și
construcția de clădiri noi.

Cheltuieli neeligibile
•

dobânda la o sumă datorată, alte taxe ocazionate de suma datorată sau de plata întârziată a
acesteia;

•

taxe generate de tranzacțiile financiare sau alte costuri pur financiare, cu excepția cheltuielilor
legate de gestionarea conturilor deschise la solicitarea Comitetului Mecanismului Financiar
(CMF), Punctul Național de Contact, a cheltuielilor impuse prin legea aplicabilă ori cheltuielile
ocazionate de serviciile financiare impuse de contractul de finanțare al proiectului;
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•

rezerva pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;

•

pierderi generate de schimbul valutar;

•

TVA recuperabil;

•

costuri acoperite de alte surse;

•

amenzi, sancțiuni și cheltuielile cu litigii, cu excepția cazului în care litigiul este o componentă
integrală și necesară pentru realizarea rezultatelor proiectului;

•

cheltuieli excesive sau imprudente.

Sustenabilitatea proiectelor finanțate
Promotorii de proiect (PP) și partenerii acestora vor trebui să demonstreze capacitatea de a
utiliza rezultatele și după închiderea finanțării și să suporte costurile serviciilor create sau
dezvoltate de proiect. În acest sens, se va elabora un plan privind sustenabilitate / durabilitatea
rezultatelor proiectului, în conformitate cu specificul acestuia. PP vor asigura respectarea
obiectivului de a promova sustenabilitatea și de a se asigura că sprijinul financiar acordat
proiectului generează beneficii maxime pentru grupul țintă și beneficiarii finali.
Pentru proiectele care implică lucrări minore de renovare a clădirilor existente sau
achiziționarea de echipamente, perioada minimă de asigurare a sustenabilității este de cel
puțin cinci ani de la aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului,
perioadă în care clădirile renovate și / sau echipamentele se utilizează în scopul proiectului
(așa cum a fost acesta descris în contractul de finanțare a proiectului) păstrate în proprietate,
întreținute și asigurate. Pentru celelalte proiecte, perioada minimă de asigurare a
sustenabilității este de trei ani.

Durata proiectului și perioada de implementare
Durata și perioada de implementare recomandate pentru un proiect este de 12-24 de luni.
Data finală de implementare a proiectelor finanțate în cadrul programului nu poate depăși data de 30
aprilie 2024.
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Principalele criterii pentru evaluarea proiectelor sunt:

No

Criterii de evaluare

I

Evaluare calitativa

Scor
maxim
10

Descrierea abordării pentru nevoile identificate (inclusiv soluții, metode, tehnici
I.1

inovatoare) este clară și adecvată pentru abordarea nevoilor (nevoilor)
identificate, iar impactul estimat asupra zonei acoperite este prezentat în mod

4

coerent.
I.2

I.3

Proiectul se bazează pe date si informatii clare, coerente si credibile, activitățile
preconizate sprijinind accesul sporit la serviciile de sănătate.
Proiectul oferă metode alternative și inovatoare pentru îmbunătățirea accesului
la servicii de sănătate al grupurilor vulnerabile.

4

2

Total scor obținut
SCOR MINIM SECTIUNEA I – 5 puncte.
* Daca aplicația nu obtine scorul minim pentru aceasta secțiune, va fi respinsă
II

RELEVANȚA PROIECTULUI

30

Descrierea situației inițiale este clară, coerentă și credibilă, iar descrierea
II.1

nevoilor specifice ale grupurilor țintă și ale beneficiarilor finali este corectă și
coerentă. Justificarea se bazează, pe cât posibil, pe date oficiale și / sau alte

4

date obiective și specifice
II.2

Grupul (grupurile) țintă și beneficiarii finali sunt clar definiți (date calitative și
cantitative).

2

Proiectul evidențiază valoarea adăugată pentru grupurile țintă / beneficiarii finali
II.3

(prezintă beneficiile pentru membrii grupurilor țintă / beneficiarii finali, ca urmare 2
a implementării proiectului, precum și a efectelor pe termen lung).
Există o legătură clară între obiectivul general al proiectului și obiectivele

II.4

Mecanismului Financiar SEE, iar proiectul contribuie într-o manieră concretă și 2
consecventă la realizarea lor.
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Există o legătură clară între obiectivul general al proiectului și obiectivele
II.5

Programului, iar proiectul contribuie într-o manieră concretă și consecventă la 2
realizarea lor.
Proiectul contribuie la creșterea numărului anual de persoane care beneficiază
de servicii medicale din grupurile vulnerabile:
a) peste 650 de persoane – 3 puncte

II.6

b) între 551 - 650 persoane - 2 puncte.

3

c) 550 persoane - 1 punct.
Contribuția proiectului la realizarea rezultatului programului este clară și
consistentă (se vor evidenția distinct persoanele beneficiare de etnie rroma).
Proiectul este implementat în parteneriate dintre societatea civilă( ONG) și
II.7

autorități publice centrale sau locale:
a)

DA -2 puncte

b)

NU -0 puncte

2

Proiectul contribuie la susținerea activităților de îmbunătățire a accesului la
servicii medicale de sănătate:
II.8

a) peste 3 activități - 3 puncte.

3

b) între 2 -3 activități - 2 punct.
c) 1 activități - 1 punct.
Proiectul contribuie la creșterea numărului de profesioniști în domeniul sănătatii
instruiți pe post:
II.9

a) mai mult de 4 profesioniști - 3 puncte

3

b) între 3 - 4 profesioniști - 1 punct
c) 2 profesioniști - 0 punct*
Proiectul este implementat în parteneriat cu cel puțin o entitate publică sau
privată din statele donatoare și contribuie într-o abordare clară și consistentă la
următorul rezultat bilateral*:
II.10

• „Proiect care implică cooperarea cu un partener de proiect donator în domeniul 3
sănătății”
* Dacă proiectul nu este implementat în parteneriat cu o entitate publică sau
privată din statele donatoare, punctajul va fi „0”.
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Partenerii donatori contribuie în mod clar și consecvent la realizarea rezultatelor
II.11

Programului, altele decât cele bilaterale.
* Dacă proiectul nu este implementat în parteneriat cu o entitate publică sau
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privată din statele donatoare, punctajul va fi „0”.
Coerența cu politicile / strategiile / planurile de acțiune naționale și / sau
europene relevante în domeniul sanatatii
II.12

Proiectul este relevant pentru atingerea obiectivelor politicilor / strategiilor / 1
planurilor de acțiune naționale și / sau europene relevante în domeniul medical,
iar proiectul contribuie la realizarea lor în mod consistent și coerent.
Contributie la problemele transversale - Proiectul îndeplinește cerințele
problemelor transversale ale Programului și exercită o influență pozitivă concretă
asupra a cel puțin una dintre ele (prin activități concrete prevăzute de proiect,

II.13

implementarea de bune practici, o abordare inovatoare etc.), descrierea 1
contribuției proiectului în timpul implementării perioada și după închiderea
proiectului este clară și consistentă (subliniați coerența informațiilor furnizate în
diferite secțiuni ale formularului de aplicație).

Total scor obținut
SCOR MINIM SECTIUNE II – 12 puncte.
* Daca aplicația nu obtine scorul minim pentru aceasta secțiune, va fi respinsă
III

Capacitate de implementare și experiența aplicanților și a partenerilor
(dacă este aplicabil)

16

(Proiect neimplementat în parteneriat)
Solicitantul

a

implementat

cel

puțin

un

proiect

finanțat

din

fonduri

nerambursabile, care se ridică la o valoare:
• Mai mică decât de jumătate din valoarea proiectului depus (1 punct);
III.1

• Cel puțin egal cu jumătate din valoarea proiectului depus (2 puncte);
• Cel puțin egal cu valoarea proiectului depus (3 puncte).
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SAU

9

(Proiect implementat în parteneriat)
Solicitantul

a

implementat

cel

puțin

un

proiect

finanțat

din

fonduri

nerambursabile, care se ridică la o valoare:
• Mai mică decât de jumătate din valoarea proiectului depus (1 punct);
• Cel puțin egal cu jumătate din valoarea proiectului depus (2 puncte);
• Cel puțin egal cu valoarea proiectului depus (3 puncte).
Partenerul / partenerii români (dacă este cazul) a / au implementat individual sau
a/au participat ca parteneri la implementarea unui proiect finanțat din fonduri
nerambursabile, în valoare de cel puțin valoarea bugetului individual alocat prin
proiectul depus, conform Parteneriatului Acord (1 punct).
* Dacă unul sau mai multi parteneri toți partenerii sunt din statele donatoare, se
acordă 1 punct.
Experiența solicitantului și partenerului / partenerilor în domeniile relevante
pentru proiect
Solicitantul și partenerul (partenerii) (dacă este cazul) au suficientă expertiză
III.2

tehnică în domeniul relevant pentru proiect.
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În cazul proiectelor implementate în parteneriat, distribuirea rolurilor între
parteneri se bazează pe experiența relevantă și pe competențele specifice ale
fiecărei entități.
Capacitatea financiară a solicitantului și partenerului (partenerilor)
Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectul (inclusiv
costurile de cofinanțare și neeligibile, dacă este cazul) și de a finanța activitățile
prevăzute pentru perioada de durabilitate și există un echilibru între valoarea
III.3

totală a proiectului și resursele financiare gestionate.
Partenerul (partenerii) români (dacă este cazul) are / au capacitatea financiară

4

de a-și implementa activitățile în conformitate cu Acordul de parteneriat (inclusiv
cofinanțarea și costurile neeligibile, dacă este cazul), precum și activitățile
prevăzute pentru perioada de durabilitate și există un echilibru între bugetul
alocat și resursele financiare gestionate.
III.4

Capacitate de implementare a proiectului
Personalul este suficient și pentru fiecare poziție din echipa de management și

4
10

implementare sunt detaliate calificările, competențele minime și responsabilitățile
/ sarcinile principale necesare pentru o implementare adecvată a activităților
proiectului.
Total scor obținut
SCOR MINIM SECTIUNE III – 8 puncte.
* Daca aplicația nu obtine scorul minim pentru aceasta secțiune, va fi respinsă.
IV

FEZABILITATEA PROIECTULUI

30

I V.1

Proiectarea și metodologia proiectului

14

Obiectivele proiectului sunt definite în mod clar și corect:
•

obiectivul general exprimă perspective strategice pe termen lung ale

proiectului și este în concordanță cu obiectivele Mecanismului Financiar SEE și
Programului;
IV.1.1

• obiectivele specifice se adresează nevoilor identificate, exprimă situația 4
îmbunătățită ca urmare a implementării proiectului, sunt SMART (specifice,
măsurabile, accesibile / realizabile, relevante și legate de timp) și pot fi realizate
pe deplin până la sfârșitul perioadei de implementare prin livrarea rezultatelor
planificate.
Rezultatele proiectului sunt corelate cu nevoile grupului (grupurilor) țintă și pot fi
obținute pe deplin până la sfârșitul perioadei de implementare cu resursele

IV.1.2

planificate (financiare, umane, materiale, tehnologice etc.). Sursele identificate și 2
mijloacele de verificare sunt credibile și accesibile atât pentru dovedirea valorii
inițiale (dacă este cazul), cât și pentru verificarea realizării valorilor țintă.
Activitățile proiectului sunt eligibile, realiste și necesare pentru obținerea
rezultatelor planificate; proiectul include activități eligibile stipulate în Ghidul

IV.1.3

Solicitantului, iar descrierea activităților conține suficiente detalii privind 4
metodologia de implementare (modul de implicare a grupului țintă, resursele
planificate, distribuirea sarcinilor între parteneri etc.) și rezultatele preconizate.

IV.1.4

IV.1.5

Calendarul activităților este realist și reflectă secvența logică a activităților și
interconexiunile dintre ele.
Principalele riscuri asociate activităților au fost identificate în mod corespunzător,
iar măsurile de reducere a riscurilor prevăzute sunt adecvate și realiste.

2

1
11

IV.1.6
IV.2

Sunt descrise măsurile de monitorizare și evaluare internă și sunt corelate cu
specificul și dimensiunea proiectului.
Bugetul Proiectului

1
16

Bugetul este complet, costurile se încadrează corect în rubricile, liniile și subIV.2.1

liniile bugetare detaliate în formatul bugetului și sunt corelate cu planul de
achiziții, resursele, rezultatele proiectului. Bugetul este întocmit corespunzător în

4

conformitate cu cerințele și instrucțiunile Ghidului Aplicantului.
IV.2.2

Costurile incluse în bugetul proiectului se încadrează în categoriile de cheltuieli
eligibile pentru acest apel de propuneri.

4

Costurile incluse în bugetul proiectului sunt rezonabile, necesare pentru
IV.2.3

atingerea obiectivelor proiectului și rezultatele preconizate și sunt legate direct 4
de implementarea activităților proiectului.
Planul de achiziții este redactat corespunzător, respectiv:
-

valoarea estimată a achizițiilor este în conformitate cu procedura (legată

de pragurile);
IV.2.4

-

durata procedurilor de achiziții este realistă, în conformitate cu procedura

(luând în considerare posibilitatea de a contesta) și corelată cu succesiunea

4

logică a activităților desfășurate în vederea obținerii rezultatelor proiectului;
-

planul de achiziții respectă principiul neîmpărțirii contractelor cu obiecte

similare în contracte cu valoare mai mică.
Total scor obținut
SCOR MINIM SECTIUNEA VI – 15 puncte.
* Daca aplicația nu obtine scorul minim pentru această secțiune, va fi respinsă.

V

Impactul și sustenabilitatea proiectului

14

Planul de comunicare este adecvat legat de complexitatea și dimensiunea
V.1

proiectului, iar prin activitățile propuse, asigură o vizibilitate largă în rândul
grupului (grupurilor) țintă, beneficiarilor finali și publicului larg și o diseminare

4

adecvată a rezultatelor proiectului.
V.2

Rezultatele proiectului, prin natura lor, pot fi preluate / folosite / replicate ulterior
de către solicitant / parteneri sau alte entități (transferabilitate și replicabilitate).

2
12

Solicitantul a prezentat un plan de sustenabilitate coerent, realist și consecvent,
V.3

abordând toate cele trei componente ale durabilității: instituțională, operațională 4
și financiară.
Sunt descrise măsuri specifice pentru valorificarea rezultatelor proiectului în

V.4

perioada de sustenabilitate, iar solicitantul are capacitatea de a asigura
menținerea, operarea și exploatarea rezultatelor proiectului după sfârșitul

4

perioadei de implementare și în toată perioada de sustenabilitate
Total scor obținut
SCOR MINIM SECTIUNEA VI – 8 puncte.
Dacă aplicația nu obține scorul minim pentru aceasta secțiune, va fi respinsă.

Depunerea aplicației de proiect
Dosarul aplicației de proiect (respectiv o variantă tipărită și varianta identică în format electronic pe un
dispozitiv de stocare electronică - USB, CD, etc) vor fi transmise la sediul Operatorului de Program din
București, termenul limită fiind 04 ianuarie 2021, ora 17.00, fie personal sau curier, fie prin poștă (cu
confirmare de primire).
Documentele dosarului aplicației de proiect și varianta electronică vor fi prezentate în plic/pachet
închis și eticheta plicului/pachetului va purta următoarele informații:
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Conţinutul-cadru al dosarului proiectului
De

la Document ce

pag – poate
Nr

la pag

DOCUMENTE

face

obiectul unor
solicitări

de

clarificări din
partea OP 1
Dosarul proiectului conţine un număr total de .......pagini, după cum urmează:
1.

Declarații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 0

Nu

ale PP și tuturor partenerilor, inclusiv din Statele Donatoare
(Anexa 1 la Ghidul aplicantului) RO+EN
2.

OPIS

documente

-

Conţinutul-cadru

al

dosarului x...y

Nu

proiectului (Anexa 2 la Ghidul aplicantului)
3.

Aplicația de proiect (AP)

Da

4.

Bugetul proiectului (Anexa 5.1)

Da

5.

Graficul activităţilor proiectului (Anexa 5.2)

Da

6.

Matricea obiectivelor si indicatorilor de proiect (Anexa

Da

5.3)
7.

Analiza de risc (Anexa 5.4)

Da

Potrivit prevederilor apelului de propuneri de proiecte, secțiunea 3.1 Verificarea formală (administrativă), “dacă,
pe parcursul verificării formale, informațiile cuprinse în dosarul proiectului nu sunt suficiente și/sau clare astfel
încât să permită o decizie obiectivă cu privire la îndeplinirea unui anumit criteriu de conformitate formală sau de
eligibilitate, OP poate solicita PP clarificări și/sau poate solicita depunerea de documente, de natură să clarifice
anumite aspecte/să furnizeze anumite informații”.
1

14

8.

Plan de achiziții (Anexa 5.5)

Da

9.

Draft Acord de parteneriat pentru partenerii din România

Da

(Anexa 5.6)
10.

Scrisoare de intenţie şi declaraţie de eligibilitate (în limba

Da

engleză) din partea partenerului din statul donator (Anexa 5.6)
11.

Declaraţii privind eligibilitatea PP şi a partenerilor din

Da

România (Anexa 5.7)

12.

Curriculum Vitae ale membrilor echipei de proiect, în mod

Da

obligatoriu pentru ocupanții pozițiilor obligatorii din proiect –
coordonatorul din partea PP și responsabilii de proiect ai
partenerilor naționali (recomandat format Europass)
13.

Documente legale referitoare la forma de organizare juridică
a PP şi a partenerilor (inclusiv cei din Statele Donatoare)
a. Pentru entităţi publice:
Copie a certificatului de înregistrare fiscală

Nu

Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant

Da

legal a persoanei menţionate în proiect
b. Pentru asociații ale autorităților publice:
Copie a certificatului de înregistrare fiscală

Nu

Actul de înfiinţare şi statutul

Nu

Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant

Da

legal a persoanei menţionate în proiect
c. Pentru organizaţie neguvernamentală:
15

Copie a certificatului de înregistrare fiscală

Nu

Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și

Nu

Fundațiilor, rămasă definitivă sau Certificat de înregistrare în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Statutul (ultima versiune legală)

Nu

Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant

Da

legal a persoanei menţionate în proiect
15

Declarație terenuri/clădiri pentru lucrări de renovare ce

Da

vor fi executate în regie proprie, pentru care se solicită
materiale de construcții- anexa 5.8

16

Memoriu tehnic justificativ / referat tehnic

Da

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea

Nu

sprijinului financiar acordat în categoria ajutorului de stat
(Anexa 3 la Ghid)
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