UNIUNEA EUROPEANĂ

Aria eligibilă
a Programului
Interreg V-A
România - Bulgaria
7 județe în România
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călărași, Constanța

Termen limită

FONDUL EUROPEAN PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ
INVESTIM ÎN VIITORUL TÂU!

GUVERNUL ROMÂNIEI!

GUVERNUL BULGARIEI!
UNIUNEA EUROPEANĂ!

pentru depunerea cererilor
de ﬁnanțare complete:

16 octombrie 2017,
ora 16:00!

Aveți întrebări?

8 districte în Bulgaria
Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko
Turnovo, Ruse, Silistra, Dobrich
CINE POATE SĂ DEPUNĂ CERERI DE
FINANȚARE COMPLETE:
Beneﬁciarii celor 140 de Scrisori de intenție,
aprobate de către Comitetul de Monitorizare în
data de 2 august 2017:
1. 23 de Scrisori de intenție pe axa prioritară 1 –
O regiune bine conectată
2. 90 de Scrisori de intenție pe axa prioritară 2 –
O regiune verde

Le puteți trimite către:
robg@mdrap.ro
(Autoritatea de Management - MDRAPFE),
NA-RO-BG@mrrb.government.bg
(Autoritatea Națională - MDRLP)
sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro
(Secretariatul Comun - BRCT Călărași)

Lista cu întrebări și răspunsuri e disponibilă pe
pagina web a programului:
www.interregrobg.eu
în secțiunea “Apeluri de proiecte”

3. 27 de Scrisori de intenție pe axa prioritară 3 –
O regiune sigură.
www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziția oﬁcială a Uniunii Europene

www.interregrobg.eu

UNIUNEA EUROPEANĂ!

Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria - AL TREILEA APEL DE PROIECTE
Secțiunile de Aplicație ce trebuiesc completate
în etapa a doua a celui de-al treilea apel:
Aplicație secțiune

Aplicație sub-secțiune

Etapa 2

Reprezentant legal
Persoană de contact

Aplicație secțiune
D. Plan de lucru

B. Partener (pentru
Partener lider (partener)
ﬁecare partener în
parte)
Adresa
Informații legale și ﬁnanciare

Următoarele anexe ale aplicației trebuie încărcate în
sistemul e-MS:

Numai în cazul
unor
evenimente
neprevăzute
și cu o
justiﬁcare
corespunzătoare
E. Bugetul
proiectului

Obiectul de activitate al partenerului
Relevanța beneﬁciarului pentru domeniul adresat
de proiect
Experiența anterioara a beneﬁciarului cu proiecte
ﬁnanțate de UE
C.Descrierea
Proiectului

Aplicație sub-secțiune

Etapa 2

Plan de lucru pe pachete de lucru
Pregătirea proiectului
Management de proiect
Comunicare
Implementare
Investiție (opțional)

X

Grupuri țintă

X

Deﬁnirea perioadele de implementare

X

Bugetul partenerului – pentru ﬁecare
partener în parte (Deﬁnirea bugetului +
Deﬁnirea contribuției)

X

Locația activităților și activități în afară
zonei eligibile

X

Deﬁnirea perioadelor de raportare

X

Probleme care trebuie abordate
Cum se confruntă proiectul cu provocările și /
sau oportunitățile comune identiﬁcate și ce este
nou în abordarea pe care o are proiectul?

Numai dacă este
necesar

G. Atașamente

De ce este necesară cooperarea transfrontalieră
pentru a atinge obiectivele și rezultatele
proiectului?
Criterii de cooperare

X

Contribuția proiectului la obiectivul speciﬁc al
programului
Indicatorul de rezultat al programului la care va
contribui proiectul dvs.

F. Imaginea de
ansamblu asupra
bugetul
proiectului

Numai dacă este
necesar

Se generează
automat
X

Asigurați - vă că ați completat corect și
complet aplicația și anexele sale și
încărcați toate documentele aferente.
Anexele fac parte din aplicație!

Legătura cu indicatorul relevant de rezultat al
programului
Strategie de sustenabilitate

X

Cheltuieli neeligibile

X

Sinergii cu proiecte sau inițiative anterioare sau
actuale ale UE și alte proiecte

X

Contribuție la strategii / politici mai ample

X

Istoricul ﬁnanțării

X

Generare venituri

X

Tipuri și justiﬁcare

X

Indicatorii de rezultat la care contribuie proiectul
Numai dacă este
și scurtă explicație care speciﬁcă contribuția
necesar
așteptată

Anexa 1 la cererea de ﬁnanțare – Analiza Cost - Beneﬁciu
(numai pentru proiecte de investiție), însoțita de
traducerea în limbă Engleză - Obligatorie pentru toate
aplicațiile, inclusiv cele de infrastructură/investiții care
generează venituri și nu este necesară pentru proiecte de
investiții legate de prevenirea riscurilor și dezvoltarea
infrastructurii rutiere locale.
Anexa(e) 2 la cererea de ﬁnanțare – Studii de
fazabilitate/Documente tehnice echivalente (numai
pentru proiecte de investiție). Pentru beneﬁciarii români
trebuie anexat: studiu de fezabilitate pentru investiții
noi/DALI plus audit energetic, plus expertiză tehnică
pentru modernizare/reconstrucție. Pentru beneﬁciarii
bulgari trebuie anexat: proiectarea preliminară (inclusiv
estimarea generală de cantități și valori) sau proiect
tehnic.
Anexa 3 la cererea de ﬁnanțare (numai pentru beneﬁciari
români) – Certiﬁcat de urbanism (obligatorie pentru cereri
de ﬁnanțare care iclud activități de infrastructură – numai
pentru beneﬁciari români).
Anexa 4 la cererea de ﬁnanțare – Acord mediu (obligatorie
pentru cereri de ﬁnanțare care includ activități de
infrastructură).
Anexa 5 la cererea de ﬁnanțare - Raport privind impactul
asupra mediului (obligatorie pentru cereri de ﬁnanțare
care includ activități de infrastructură) și traducere în
limbă Engleză (în caz în care este emis în altă limbă decât
limba engleză).

140 Scrisori de intenție, selectate de
către Comitetul de Monitorizare al
Programului, în data de 02.08.2017 pot
depune formulare de aplicație complete
prin sistemul e-MS până la 16.10.2017 ora
16:00

Anexa 6 la cererea de ﬁnanțare - Studiu de impact asupra
mediului (pentru cereri de ﬁnanțare care includ activități
de infrastructură) și traducere în limbă Engleză (în caz în
care este emis în altă limbă decât limba engleză).
Beneﬁciari bulgari trebuie să prezinte Evaluarea
impactului asupra mediului (dacă este necesar, în
conformitate cu legislația bulgară).
Anexa 7 la cererea de ﬁnanțare - Privire de ansamblu
asupra echipamentelor, serviciilor și lucrărilor de
achiziționat (obligatorii pentru toate aplicațiile).

