MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Pescuit
Autoritate de Management pentru POP

ERATA
Conţinutul Ghidurilor Solicitantului aferente Axei prioritare 3 se va modifica după
cum urmează:
Capitolul 3.6.2 Modificarea Contractului de finanţare se va corecta după cum
urmează:
Textul:


„ ultima cerere de modificare a contractului se va depune cu 90 de zile înainte de
ultima zi de implementare a proiectului.”

se înlocuieşte după cum urmează:


„ ultima cerere de modificare a contractului se va depune cu 45 de zile înainte de
ultima zi de implementare a proiectului.”

Textul:
“Modificarea Contractului prin act adiţional îşi produce efectele de la data la care
Autoritatea de management aprobă actul adiţional.”
se înlocuieşte după cum urmează:
„Modificarea Contractului prin act adiţional îşi produce efectele de la data la care actul
adiţional a fost semnat de către beneficiar.”
Textul:
„Ultima cerere de modificare a contractului se va depune cu maxim 90 de zile
înainte de ultima zi de implementare a proiectului, conform alin. (2) al Art. 2 din
Contractul de finanţare.”
se înlocuieşte după cum urmează:
„Ultima cerere de modificare a contractului se va depune cu maxim 45 de zile
înainte de ultima zi de implementare a proiectului, conform alin. (2) al Art. 2 din
Contractul de finanţare.”
Capitolul 2.4 Cheltuieli eligibile se va corecta după cum urmează:
Textul:
“La valoarea eligibilă astfel calculată se vor aplica procentele de 60% contribuţie POP şi
40% contribuţie proprie a beneficiarului.”
se înlocuieşte după cum urmează:
„La finanţarea unei operaţiuni contribuţia FEP acoperă totalul cheltuielilor eligibile în
limita ratei de cofinanţare din FEP, cu excepţia contribuţiei în natură a beneficiarului..”
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Anexa E la Cererea de finanţare (investiţii)- Bugetul indicativ al proiectului din
Anexa 1 la Ghidul solicitantului va avea următorul conţinut:
Bugetul indicativ al proiectului*
Nr.
crt.
1
1

1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli
eligibile
fără TVA

2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului
Cheltuieli pentru obţinerea terenului
Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Cheltuieli cu amenajarea pentru protecţia
mediului şi/sau aducerea la starea iniţială
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru investiţii
Drumuri de acces
Construcţii si instalaţii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotări
Software şi sisteme de monitorizare
Tehnologii şi know-how
Probe tehnologice şi teste
Instruire şi formare profesională pentru
angajaţi
Prime de asigurare (imobile, bunuri şi
răspundere profesională)
Alte cheltuieli specifice măsurilor 3.1, 3.2,
3.5
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului astfel cum sunt
menţionate în capitolul 2, art. 8 din Anexa
nr. 4 la H.G. nr.28/2008
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Contribuţia în natură
Terenuri
Clădiri
Echipamente
Materiale
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli generale ale proiectului
cheltuieli
privind
plata
salariilor,
remuneraţiilor si
stimulentelor
pentru
personalul având atribuţii in implementarea
operaţiunii/proiectului
efectuate
de
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3

TVA**
Cheltuieli
TOTAL
aferent
neeligibile
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA
eligibile
4
5=3+4
6

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata
implementării
proiectului/operaţiunii
Taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor
şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectului
Taxe pentru elaborarea planului de afaceri /
studiului de fezabilitate / memoriu justificativ
Brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi
şi active similare
Cheltuieli privind organizarea de şantier,
respectiv cheltuielile cu lucrări de construcţii
şi instalaţii aferente organizării de şantier şi
cheltuielile conexe organizării de şantier,
astfel cum sunt menţionate la art. 8 cap. 5
pct. 5.1 din anexa nr. 4 la HG 28/2008
Cheltuieli diverse si neprevăzute
Cheltuieli de informare şi publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 4
TOTAL GENERAL

* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru microîntreprinderi, intreprinderi
mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de
afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.
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