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CE DISCUTĂM ASTĂZI?
-

Criterii de eligibilitate
Structura bugetului
Normele de achiziții
Ajutorul de stat

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Există trei seturi de criterii de
eligibilitate, ce se referă la:
• Solicitanți;
• Activități;
• Tipurile costurilor/
cheltuielilor.

SOLICITANȚI ELIGIBILI – Statutul juridic
a) autoritățile publice locală sau regională sau, dacă este necesar pentru
scopul proiectului, autorități publice naționale
Ex.: consiliu raional /județean, consiliu local, primărie, minister (dacă e necesar)

b) organizații de drept public - organisme ce au toate următoarele
caracteristici:
 create pentru satisfacerea nevoilor de interes general, care nu are un caracter
economic sau comercial;
 sunt persoane juridice; și
 sunt finanțate, în cea mai mare parte, de către stat, autorități regionale sau locale, sau
de către alte organisme de drept public; sau sunt supuse supravegherii administrative
din partea autorităților; sau au un consiliu de administrație, de conducere sau de
supraveghere, mai mult de jumătate din membrii căruia sunt numiți de către stat,
autoritățile regionale sau locale, sau de către alte organisme de drept public;
Ex.: Institut de stat / regional, universități și instituțiilde învățământ, turism și agenții de dezvoltare
regională, asociații culturale / instituții și arheologice, parcuri naturale și organisme de gestionare a
zonelor protejate, institute de cercetare etc .;

c) Organizații non-profit
Ex.: asociații, uniuni, fundații, grupuri locale de acțiune în domeniul agriculturii / dezvoltarea rurală,
pescuit și acvacultură, Euroregiuni, Gruparea europeană de cooperare teritorială, camere de comerț, etc.

SOLICITANȚI ELIGIBILI – Locație geografică
Parteneri principali și partenerii de proiect
trebuie să fie entități juridice stabilite în mod
eficient (înregistrate și amplasate) în zona
eligibilă a programului – art 45.3.a/ENI CBC IR

SOLICITANȚI NEELIGIBILI







Partide politice
Entități de profit din sectorul privat sau public
Persoane fizice
Organizații ce reprezintă culte religioase
Organizații ce nu sunt stabilite în mod eficient în
zona eligibilă
 Organizaţii internaționale

ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR
 Implementate în zona eligibilă a programului;
 Pot fi parțial implementate dincolo de zona programului,
doar dacă:
 Acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivului
programului și aduce beneficii regiunii programului, și
 Cheltuielile pentru activitățile dincolo de zona programului sunt
limitate la 15% din contribuția UE la nivel de proiect – art. 39.2
/ENI CBC IR

 Durata proiectului
 Minim 18 luni
 Maxim 30 luni

 Ar putea fi investiții la scară mică – maxim 500.000 euro

PROCENTAJUL GRANTULUI ȘI
COFINANȚĂRII
Procentajul
 Fonduri ENI – maximum 92%
 Cofinanțare – minimum 8%
 Procentajul grantului și cofinanțării - egal pentru toți
partenerii
Cofinanțarea poate avea următoarele forme:
 Propriile resurs ale beneficiarului
 Contribuțiile financiare din partea terților părți, din alte surse
decât Uniunea

MĂRIMEA GRANTURILOR ENI
Prioritatea

Suma
minimă

Suma
maximă

Prioritatea 1.1

500 000

1 500 000

Prioritatea 1.2

300 000

700 000

Prioritatea 2.1

500 000

1 000 000

Prioritatea 2.2

300 000

1 000 000

ELIGIBILITATEA COSTURILOR
 Costuri directe – art. 48 ENI CBC IR
- suportate în timpul implementării proiectului - cu excepția costurilor
legate de studii și documentații pentru proiecte, inclusiv o componenta
de infrastructură ce sunt eligibile, chiar dacă acestea sunt suportate în
perioada de pregătire a proiectului, care începe după data aprobării
Programului;
- indicate în bugetul general estimat al proiectului;
- trebuie să fie necesare pentru implementarea proiectului;
- trebuie să fie identificabile și verificabile;
- trebuie să fie rezonabile, justificate și conforme cerințelor bunei
gestiuni financiare;
- respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile;
- sunt susținute de facturi sau documente cu valoare probatorie
echivalentă
TVA - eligibilă în cazul în care nu se poate recupera din alte surse în
conformitate cu legislația națională privind TVA

ELIGIBILITATEA COSTURILOR
 Costuri indirecte (costuri de birou și
administrative)
- Procent fix calculat pe baza unei
metode pre-definite - maxim 7% din
valoarea totală a costurilor directe
eligibile ale proiectului- art 51 ENI
CBC IR;
- ce nu sunt incluse sau revendicate în
cadrul altor linii bugetare;
- Metoda de calcul - inclusă în Ghidul
Solicitantului;

STRUCTURA BUGETULUI
 Costuri directe
1. Personal
2. Deplasări și cazare
3. Expertiză și servicii externe
4. Echipament
5. Infrastructură și lucrări (investiții
la scară mică)
 Costuri indirecte
6. Costuri de birou și administrative

Important : La pregătirea bugetului proiectului, Partenerul lider și
Partenerii de proiect ar trebui să ia în considerare faptul că orice
modificare a bugetului se face numai printr-un act adițional la contractul
de grant

1. COSTURI DE PERSONAL

!

De nu există specialiști p-u realizarea unor
misiuni ale Proiectului -> pot fi contractați
experți externi -> costurile sunt incluse în
buget la linia bugetară „Expertiza și servicii
externe“.

2. DEPLASĂRI ȘI CAZARE

!
!!

Numai pentru reprezentanții beneficiarului
lider/ beneficiarii care execută sarcini
legate direct de proiect.

Se recomandă să se prevadă în buget (la Grupul de Gestionare a
Activităților) o sumă rezonabilă pentru costurile de deplasare și cazare
necesare pentru participarea la activități legate de program (ex. întâlniri cu
STC, evenimente de program, etc)

3. EXPERTIZE ȘI SERVICII EXTERNE

!

Contracte de expertiză sau servicii
externe ce nu pot fi încheiate cu
angajații proprii ai Beneficiarilor ->
contractate urmare a unei proceduri de
achiziții.
4. ECHIPAMENT
! Echipamente și accesorii special pentru scopul proiectului, cumpărate sau
închiriate. Pentru închirierea echipamentului -> justificare bine
fundamentată furnizată în Cerere.
5. INFRASTRUCTURA ȘI LUCRĂRI

! Investiții la scară mică sunt eligibile până la maximum 500.000,00 euro
pe proiect

5. INFRASTRUCTURA ȘI LUCRĂRI
Ex. costuri de construcție, sau modernizarea drumurilor de acces la obiectul
principal de investiții la scară mică, semnalizarea cu iluminare și semne de
circulație, Construirea / reabilitarea centrelor de observare, de vizitatori și
informare, de recreere.
6. BIROU ȘI ADMINISTRARE
Ex. Chiria biroului, utilități (electricitate, încălzire, apă); materiale de birou și
alte consumabile; arhive; comunicare (telefon, fax, internet, servicii poștale,
cărți de vizită); cheltuieli pentru transferuri bancare sau pentru deschiderea și
administrarea contului de proiect.

! Având în vedere faptul că eMS (sistem de monitorizare electronică) nu
calculează costurile de birou și administrare ca un maximum de 7% ->
verificați calculele costurilor de birou și administrare prin aplicarea formulelor
prezentate în Anexa 3.

NORME DE ACHIZIȚII
• Statele membre - autoritatea
contractantă
sau
entitatea
contractantă -> legislația națională
• În toate celelalte cazuri – toți
beneficiarii vor aplica prevederile
stipulate în art 52.2 – 56/ENI CBC IR
IMPORTANT : Un partener nu poate fi și contractant în proiect..

AJUTOR DE STAT (I)
Definiție: orice ajutor acordat de către un stat membru
sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice
formă, ce distorsionează sau amenință să
denatureze concurența prin favorizarea anumitor
acțiuni-întreprinderi sau producerea anumitor
bunuri, care astfel afectează comerțul dintre statele
membre.
Cinci criterii:
- Ajutorul vine din partea statului
- Destinatarul
ajutorului
este
o
„acțiuneîntreprindere“
- Ajutorul oferă un avantaj economic
- Ajutorul favorizează în mod selectiv acțiuniîntreprinderi sau producerea anumitor bunuri
- Ajutorul denaturează sau amenință să denatureze
concurența și schimburile comerciale în cadrul
Uniunii Europene

AJUTORUL DE STAT (II)

AJUTORUL DE STAT (III)
Ajutor de stat indirect - caz în care fondurile primite de către entitățile ce sunt
beneficiari direcți ai programului sunt canalizate către întreprinderi identificabile /
grupuri de întreprinderi; astfel, ei primesc un avantaj prin activitățile proiectului
pe care nu le-ar fi primit în condiții normale de piață.
IMPORTANT!!!
Toți solicitanții – să efectueze o auto-evaluare a ajutorului de stat
Evaluarea și selectarea externă a proiectului:

- Activități relevante de ajutor de stat  proiect respins
- Nici un ajutor de stat relevant  finalizarea evaluării  proiect
recomandat sau nu pentru finanțare
!!! Caz în care este identificat orice incidență de potențial ajutor de stat 
Recomandări cu privire la modul în care poate fi ajustată activitatea - numai atunci
când esența propunerii sau punctajul inițial acordat pentru evaluarea calității nu
este afectat.

Termenul limită pentru depunerea
Cererilor este 23:59 (GMT+2), 31
mai 2017.

EMS (sist.monit.electr.) nu permitea depunerea cererii după data limită

Vă rugăm să citiți cu atenție și prevederile din toate anexele la Ghid,
inclusiv Acordul de Parteneriat și Contractul de Grant Finanțare atunci
când pregătiți cererea (aplicația)!!

Orice solicitare de clarificare ar trebui să fie
adresată către:

office@bsb.adrse.ro
Accesați website-ul Programului
www.blacksea-cbc.net

