Sinteza modificărilor asupra Ghidului specific 8.2.B – UPU, POR 2014-2020
IULIE- AUGUST 2018
“Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, , Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunitati, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea B – Unități de
primiri urgențe aprobat prin Ordinul 5697/18.08.2017, cu modficarile si completarile ulterioare

Nr
crt

Corrigendum 1

1.6
. Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentelor apeluri de
proiecte
•
•
•

•
Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 50% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) ;
•
Rata de cofinanțare din partea Bugetului de Stat este de 48 % din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
•
Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Corrigendum 2

1.7

. Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 70% din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) ;
Rata de cofinanțare din partea Bugetului de Stat este de 28 % din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile ale proiectului.

1
2.5 Alocarea apelurilor de proiecte

➢

➢

Alocarea financiară a prezentelor apeluri de proiecte este după cum
urmează :
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni , cod apel POR/180/8/2, alocarea ➢
este de 61 740 000 euro, din care 31 500 000 euro FEDR și 30 240 000
euro cofinanțare din bugetul de stat.
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI DD , cod apel POR/181/8 , alocarea este
de 2 940 000 euro, din care 1 500 000 euro FEDR și 1 440 000 euro
➢
cofinanțare din bugetul de stat .

2.5 Alocarea apelurilor de proiecte
Alocarea financiară a prezentelor apeluri de proiecte aprobată prin Decizia
CMPOR 96/06.2018 este:
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni , cod apel POR/180/8/2, alocarea este de
63 000 000 euro, din care 44 100 000 euro FEDR și 18 900 000 euro contributie
nationala ( 17 640 000 euro cofinanțare din bugetul de stat si 1 260 000 euro
contributia beneficiarului
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI DD , cod apel POR/181/8 , alocarea este de
3 000 000 euro, din care 2 100 000 euro FEDR și 900 000 contributie nationala (

840 000 euro cofinanțare din bugetul de stat si 60 000 euro contributia
beneficiarului.

3.2 Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

3.2 Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

1. 6.Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31
2. 6.Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31
decembrie 2023
decembrie 2023

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la
activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la
activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării
proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de
implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare
specificul fiecărei activități. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.
399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una
dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și
plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie
2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul
de finanţare

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce
urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul
trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare
activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune
2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la
respectarea prevederilor art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, precum şi a perioadei de implementare stabilită de către
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare.

3.4 Eligibilitatea cheltuielilor

3.4 Eligibilitatea cheltuielilor

Punctul 1

Punctul 1

1) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de beneficiar în condiţiile
legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea
perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
Perioada menționată poate fi limitată de prevederile schemelor de ajutor de
stat/minimis/instrumentelor financiare aplicabile, dacă este cazul, precum
și de prevederile contractuale aferente investiției finanțate.

2) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;
Perioada menționată poate fi limitată de prevederile schemelor de ajutor de
stat/minimis/instrumentelor financiare aplicabile, dacă este cazul, precum și de
prevederile contractuale aferente investiției finanțate.

3.4.1 Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de 3.4.1 Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
cheltuieli:
Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile eligibilă.
este eligibilă.

3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Corespondenţa categoriei și subcategoriei de cheltuieli aplicabile în cadrul acestor apeluri de proiecte, sistemul MySMIS şi capitolele/subcapitolele/liniile
bugetare aferente devizului general

S-a eliminat subactegoria 34 – cheltuieli pentru achiziţia terenului cu sau fără construcţii din cadrul Categoriei 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea
terenului

Anexa 10 – Clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul Anexa 10 – Clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul
apelurilor
de
proiecte
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7
regiuni
și apelurilor
de
proiecte
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7
regiuni
și
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI
Art. (3) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului Art. (3) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului
poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice până la cel poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai
mult dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 .
târziu de 31 decembrie 2023 .
4.2 Anexele la momentul contractării cererii de finanţare
1.
2.

S-a introdus punctul 16 :

Anexa 12- Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

