NOTĂ DE COMPLETARE
Având în vedere modificarea de mai jos din Corrigendumul 1, la Ghidul Simplificat “Condiții Specifice
de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente
pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, referitoarea la
obligativitatea promotorului de a selecta și a se angaja să realizeze cele asumate în secțiunea privind
indicatorii din fișa de proiect, pentru corelarea in ansamblu a conținutului ghidului și a anexelor acestuia:
TEXT EXISTENT

MODIFICARE

Justificare

7. Rezultate așteptate ale proiectului

7. Rezultate așteptate ale proiectului

[Definiți maximum 3 rezultate așteptate ca
urmare a realizării investiției, în strânsă corelare
cu obiectivele specifice identificate mai sus
(obținerea rezultatelor așteptate ar trebui să
asigure îndeplinirea obiectivelor specifice), și
corelați cu indicatorii de rezultat. Se vor avea în
vedere tipurile de Indicatori de rezultat din
propunerea de Regulament privind fondurile
europene destinate politicii de coeziune 20212027 . Este obligatorie selectarea a cel puţin
unui indicator pe care solicitantul şi-l va asuma.
Maxim 3000 de cuvinte.]

[Definiți maximum 3 rezultate așteptate ca urmare
a realizării investiției, în strânsă corelare cu
obiectivele specifice identificate mai sus (obținerea
rezultatelor așteptate ar trebui să asigure
îndeplinirea obiectivelor specifice), și corelați cu
indicatorii de rezultat. Se vor avea în vedere tipurile
de Indicatori de rezultat din propunerea de
Regulament privind fondurile europene destinate
politicii de coeziune 2021-2027 . Este obligatorie
selectarea a cel puţin unui indicator pe care
solicitantul şi-l va asuma. Maxim 3000 de cuvinte.]

Conform
dialogului cu
Comisia
Europeană și
identificarea
unor
potențiale
tipuri de
proiecte care
nu se
incadrează
corect în
criteriu.

Anexa 1 _Fisa_proiect_ Specializare inteligenta_NV

Se modifică și:
Anexa 2 “Grila de evaluare_NV_Corrigendum 1”, criteriul 1.11 din SECȚIUNEA “A. CRITERII DE
CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE” , și va avea următoarea formă finală:
“Promotorul selectează şi se angajează să realizeze cele asumate în secţiunea privind Indicatorii din
Fişa de proiect: minim un indicator de realizare. Se vor avea în vedere tipurile de Indicatori de
realizare din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune
2021-2027”.
A se vedea Anexa 2. Grila de evaluare_NV_corrigendum 1 anexată prezentei note de completare.

