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APROBAT
Director,
Uvlu Gabriel MUŞAT

CORRIGENDUM nr.2
Privind completarea Ghidului Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar
pentru elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectelor de
specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia

Având în vedere Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1457 din 27.11.2020 pentru modificarea
Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică 2014 - 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 20212027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1018/
2020, ADR Sud Muntenia hotărăşte:
► modificarea Ghidului Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru
elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale
regiunii Sud Muntenia cu următoarele prevederi:
1. La Capitoiu I 1. Informaţii despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.4 Acţiunile sprijinite şi activităţi,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
în cadrul prezentei scheme de sprijin, se vor finanţa activităţi de elaborare a documentaţiilor
pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligentă, precum:
•
studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de Intervenţii, după caz;
•
proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
•
proiectul tehnic de execuţie.
În funcţie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin şi pentru documentaţii de tipul:
•
plan de afaceri;
•
studiu de marketing;
•
studiu de oportunitate;
•
studiu geotehnic;
•
studiu pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu;
•
studiu arheologic, studiu hidrologic;
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.

studiu topografic;

.

documentatie cadastrala;

.

precum $i orice alte categorii de studii si documentatii pentru obfinerea de

avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor dindomeniul spedalizSrii
inteligente.

Pentru a obtine sprijin financiar in cadrul schemei, documentatia tehnico-economicS va fi

elaborata m conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificarile ?icompletarile ulterioare, privind
etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelorde investitii finanfate din fonduri publice.

ATENTIE! Beneficiarii documentatiilor pentru care se acorda sprijinul financiar tn conditiile
prezentului Ghidauobligatiadea facedovadadepuneriicereriidefinantareTnconditiilestabilite
pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fostpregatite
documentatiile, recum i a res arii I isla ii nationale Tn vi oare a licabila la acordarea

s ri'inului financiar solicitat1. Tn caz contrar, beneficiarii documentatiilor sunt obligati sa
returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar.
San iunea entru li sa dovezilor entru de unerea acestor cereri de finan are recum i
entro neres ctarea Ie isla iei consta Tn recu rarea sumelor de bani rimite conform
contractelor de finantare i de acordare a s ri'inului financiar. Tn vederea recu erarii sumelor

de bani AM POATva emite titluri de crean a conform revederilor DUG nr. 66 2011 rivind
revenirea constatarea isan ionarea nere ulilor a arute Tn ob inerea i utilizarea fondurilor
euro ene i saua fondurilor ublicena ionaleaferente acestora cumodificSrile i corn letarile
ulterioare2.

2. Capitolul 2. Reguli pentru acordareafinantarii semodifica dup5 cum urmeaza:
Prezentul document nu se substituie legislatiei nationale ?i comunitare, fiind numai un Tndrumar

elaborat de ADR Sud Muntenia cu scopul de a sprijini potentialii beneficiari de finantare s§
arcesezefonduri nerambursabile, prin intermediul POAT2014-2020.

Tn aplicarea prevederilor art. 6, alin. (1) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 88/2020,
Beneficiarul de ajutor de stat/minimis are obligatia de a depune o cerere de finanfare pentru
proiectul a carei documentatie tehnico-economicS este elaboratS cu finantare din prezenta

schema, m condifiile prevazute de apelurile de proiecte ce urmeaza a fi definite y lansate m
perioada de programare 2021-2027. Li sa dovezii de de unere a acestora constituie san iune
beneficiarii fiind obli ati s& restituie finan area acordata Tn conditiile Ghidului Solicitantului
Condi ii S ecifice de accesare a fondurilor din Pro ramul 0 era ional Asistenta TehnicS 2014 2020 entru re Stirea ortofoliului de roiecte entru erioada de ro ramare 2021-2027 Tn

CompletarileaduseTnconcordant§cuOMFE1457/27.11.2020
2 CompletarileaduseinconcordanfacuOMFE1457/27.11.2020

>..SUD. MUNTENIA.. a, "
^enfhpenfruD. ezvoltoreR^ionail ^>"

Atfrea:Sb:GaienlCnutuitinPmtulNr.7A,aiira? . T»l. : 0242-311.76?,1)72M26.70« .Ftx:0!42-313.1t7
E-nuil: (ifncee«dmumtcnla.ra . WbWu:wmta*inuntml>.re

domeniuls ecializariiinteliente aschemei i m conformitatecuobli atiilesti ulatetncontractul
de acordare a s ri'inului financiar.3

Pentru nerespectarea acestei prevederi Beneficiarul de ajutor de stat/minimis are obligafia de a
restituifinantarea primitSTn conform itate cu contractul de acordarea sprijinuluifinanciar, inclusiv

dobandaaferenta finantarii primite (de la data plStii?ip3na la recuperea integrala).
Astfel AM POAT recu ereaza de la administratorul schemei ADR Sud Muntenia sumele
constituite debit atSt entru cazul m care nu sunt res ectate revederile rivind de unerea

roiectelor Tn erioada de ro ramare 2021-2027 cat i entru situa iile Tn care se constatS
neres ectareaconditiitordeacordarea a'utorului de stat deminimisconformschemeia robate.
Clauzele si condi iile de restituire a sumetor acordate dre t s ri'in financiar sunt revazute Tn
contractele de acordare a s ri'inutui financiar*.

Un potential beneficiar poate solicita ajutor de stat/ de minimis destinat elaborgrii
documentatiilor tehnico-economice aferente unui singur project de investitii de specializare
inteligenta, indiferent daca proiectul este depusTn calitate de beneficiarunic sau de lider de
parteneriat sau partenerTn project.

Un potential beneficiar poate depune solicitare de sprijin pentru un singur project m cadrul
scheme! de ajutoare de stat ?i de minimis. Daca acela$i solicitant depune mai multe solicitSri de
sprijin pentru mai multe proiecte la aceea$i competitie (prin una sau mai multe entitati
solicitante), toate solicitarile salevor fi declarate neeligibile!
Valoarea estimata totala a proiectului, fSra T.V.A., echivalent tn lei calculat la cursul de schimb

InforEuro valabil la data lansarij apelului de proiecte , ce urmeaza a fi depusa pentru finanfare m
perioada de programare 2021-2027, trebuie s3 fie cuprins3 Tntre:
5. 000. 000 euro ?i 25. 000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate Tntre

universitafi,institute decercetare,ONG,alteentitati publicesauprivatedecercetare-dezvoltareinovare, micromtreprinderile ?i/sauTntreprinderile mici, mijlocii $i marisau individual de oricare

dintreentitStile demaisus.Beneficiariipotconstitui parteneriatetn vederea pregatirii proiectelor
mentionate anterior;

10.000.000 euro ?i 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitatile administratiei

publice locale/judetene, Tn parteneriat cu universitati, institute de cercetare, ONG,alte entitati
publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microtntreprinderi/ Tntreprinderi mici,
mijlocii ?imari, Beneficiariipotconstitui parteneriate Tnvederea pregatirii proiectelor mentionate
anterior.

Tn ceea ce prive?te bugetul maxim pentru elaborarea documentatiei aferente unui proiect de
infrastructure pentru specializare inteligenta, acesta este de maxim 5% din valoarea estimata a
investitiei.

Pentru calculul valorii maxime a sprijinului financiar acordattn cadrul schemei seva aplica cursut
InforEurodin lunasemnariicontractuluide acordarea sprijinuluifinanciar.
3 Completarileadusemconcordantcu OMFE1457/27.11. 2020
4 CompletSrileadusemconcordantacu OMFE1457/27.11.2020
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3. La Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finantarii, subcapitolul 2.4 Modalitatea de acordare a
ajutoarelor de stat si de minimis, se modifies dup5 cum urmeaza:
Drepturile?iobligatiitebeneficiarilordeajutorde stat/minimis:

a)

Au dreptul de a primi sprijin financiar pentru elaborarea y aprobarea documentatiei tehnico-

economice?idea implementa proiectele, Tnconditiile prevazute m GhidulSolicitantului - Conditiispecifice

de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014- 2020 pentru pregatirea
portofoliului de proiecte, pentru perioada deprogramare 2021-2027, Tndomeniul specializSrii inteligente,
aprobatprin OMFEnr. 1018/02.09.2020?i prezentulghid,cucorn letarile i modificarileulterioare-

b)

Tnainte de primirea ajutorului, transmit administratorului Scheme! o declaratie pe propria

rSspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit pentru acelea?! cheltuieli eligibite ?i
alte documente necesare pentru verificarea respectarii conditiilor de ajutor de stat/minimis
(bilant/balanfa);

c)
Pentrua beneficiadeajutordestat/minimis,auobligatiadea implementa proierteleTnconditiile
prevazuteTnGhidulSolicitantului - Conditiispedfice deaccesarea fondurilor dinProgramul Operational
Asistenfa TehnicS 2014 - 2020 pentru preg3tirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de
programare 2021-2027, Tn domeniul specializarii inteligente, aprobat prin OMFEnr. 1018/02.09.2020$i
prezentulghid,cu corn letarile i modificarileulterioare;

d)

Au obligafia de a raporta administratorului schemei/furnizorului schemei toate datele ?i

informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat/minimis acordat;

e)

Au obligafia de a face dovada depunerii cererilor de finantare Tn perioada de programare 2021-

2027 pentru proiectele de investifii Tn infrastructura pentru care au fost pregatite documentatiite;

f)
Au obligafia de a restitui Administratorului de schema5 dupa caz, parfial sau integral, valoarea
ajutorului de stat/minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare ?i utilizare a ajutorutui,
inclusiv dobanda aferenta, precum ?iTn situafia Tn care acesta nu a depus o cerere de finantare pentru
proiectul pentru care aufost pregatite documentatiile tehnico-economice, m cadrul apelurilor deproiecte
din perioadade programare 2021-2027. Platasumelor datoratese realizeazam termen de30de zile de

la data comunicarii deciziei de recuperare a ajutorului de stat/minimis, Tn contul indicat m cuprinsul
acesteia;

g)
Beneficiarul ajutorului de stat/ minimis are dreptul de a contesta. Contestatia administrativa se
transmite la structura emitenta a deciziei de stopare/recuperare, care are obligatia sa o solutioneze Tn
termen de 30de zilecalendaristicede la datamregistrariiacesteia;
h)

Beneficiarul de ajutor de stat/minimis trebuie sa pastreze timp de minimum 10 ani de la data la

care a fast acordata ultima alocare specifica toate documentele referitoare la ajutorul de stat/minimis
primitTn cadrul Schemei. Aceasta evidenta trebuie sa continS informatiile necesare pentru a demonstra
respectarea tuturor conditiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a
5 Modificare adusaTn concordant cu OMFE 1457/27. 11. 2020
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beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului,
originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
4. La capitolul 3. Documentaţia de finanţare şi procesul de depunere a fişelor de proiecte de investiţie,
subcapitolul 3.1 Documente obligatorii la depunerea fişelor de proiecte de investiţie, se modifică după
cum urmează:

• Nota fundamentare rezonabilitatea costurilor precum şi documente suport pentru justificarea

valorii. Solicitanţii vor prezenta minim 2 tipuri de documente suport pentru a justifica valoarea
propusă: oferte de preţ, contracte similare sau alte documente justificative care să susţină
preţurile orientative prevăzute in bugete (rezonabifltatea se poate analiza tn comparaţie cu
proiectele rambursate din POR 2014-2020, proiecte cu alte surse de finanţare, oferte, prospectări
de piaţă, etc)

Ofrector adJ. Dezvoltare şi Comunicare
TRAIAN
Danfela cam
Avizat,
Consilier Juridic,

Rodica PATRA

