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CORRIGENDUM nr. 3
La Ghidul solicitantului pentru domeniul de intervenŃie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” al
Programului OperaŃional Regional 2007-2013
A) Definiţie ”mediu urban”
În SecŃiunea I.6. „Glosar de termeni”, definiŃia termenului „mediu urban” se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Mediu urban - ansamblul oraşelor şi municipiilor definite ca unităŃi administrativ-teritoriale care includ
atât localităŃile componente cât şi satele aparŃinătoare acestora.”
În SecŃiunea I.6. „Glosar de termeni”, se elimină termenul „mediu rural”.
B) Contribuţia solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului
Se elimină contribuţia minimă a solicitantului de 30% la valoarea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea
finanţării nerambursabile solicitate poate reprezenta până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului, în
limita de minimis (i.e. în limita a 200.000 euro pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi).
În acest sens, se modifică următoarele secţiuni și anexe din Ghidul solicitantului:
- Secţiunea I.1. Descrierea cererii de proiecte
- Secţiunea I.7. Ajutorul de minimis
- Secţiunea II.1. Criterii de eligibilitate – Eligibilitatea solicitantului, pct 5)
- Secţiunea II.1. Criterii de eligibilitate - Eligibilitatea proiectului, prin eliminarea pct 4) și
renumerotarea punctelor subsecvente
- Secţiunea II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanŃare – Lista de verificare a cererii de
finanţare (rândul 3)
- Secţiunea II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanŃare – B. Sursele de finanţare a proiectului
- Anexa 1.2. Finanţarea proiectului
- Anexa 1.3. Declaraţia de eligibilitate
- Anexa 2 Grila de verificare preliminară a cererii de finanŃare
- Anexa 4 Modelul contractului de finanţare
C) Criteriul de eligibilitate referitor la profitul din exploatare obţinut în anul fiscal precedent datei de
depunere a cererii de finanŃare
În secţiunea II.1. Criterii de eligibilitate - Eligibilitatea solicitantului, pct 3), criteriul se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puŃin unui an fiscal integral şi a
obŃinut profit sau profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanŃare”
În acest sens, se modifică și Anexa 2 Grila de verificare preliminară a cererii de finanŃare.
D) Secţiunea III. Condiţii precontractuale, pct. 3) se corectează și va avea următorul cuprins:
”Cele mai recente situaŃii financiare anuale, depuse la oficiul registrului comerŃului sau la unităŃile
teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice, după caz: bilanŃul contabil, contul de profit şi pierdere şi
notele explicative la situaŃiile financiare anuale. Dovada depunerii situaŃiilor financiare se va face prin
Confirmarea depunerii şi înregistrării situaŃiilor financiare la oficiul registrului comerŃului, sau viza
unităŃii teritoriale a Ministerului FinanŃelor Publice, după caz.”
Varianta consolidată a Ghidului solicitantului (datată iulie 2010) este publicată pe website-ul programului,
www.inforegio.ro
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