CORRIGENDUM NR.2
Pentru Ghid 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””
TEXT EXISTENT

MODIFICARE

Justificare

Ghid Simplificat Schema ajutor deminimis Specializare Inteligenta Nord-Vest_noiembrie 2020
1.1.
Acțiuni şi tipuri de activităţi sprijinite
În baza prezentului Ghid simplificat se lansează apelul de proiecte ” Sprijin
la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul
specializare inteligentă”, cu depunere la termen, respectiv până la
07.01.2021, ora 12:00.

1.1.
Acțiuni şi tipuri de activităţi sprijinite
În baza prezentului Ghid simplificat se lansează apelul de proiecte ” Sprijin la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare
inteligentă”, cu depunere la termen, respectiv până la 29.01.2021, ora 12:00.

2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar
Fişele de proiecte de investiție din domenii aferente specializării
inteligente pot fi depuse începând cu data deschiderii apelului și până la
07.01.2021, ora 12:00.

2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar
Fişele de proiecte de investiție din domenii aferente specializării inteligente pot
fi depuse începând cu data deschiderii apelului și până la 29.01.2021, ora
12:00.

CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor
Fişele de proiect de investiţie în domenii aferente specializării inteligente
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată la
prin corrigendum nr. 1 la Ghid, conform instrucțiunilor de mai jos.
Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email:
inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 07.01.2021, ora 12:00.

CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor
Fişele de proiect de investiţie în domenii aferente specializării inteligente
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată la prin
corrigendum nr. 2 la Ghid, conform instrucțiunilor de mai jos.
Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email:
inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 29.01.2021, ora 12:00.

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)…..
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente specializării

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)…..
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente specializării

Având în vedere
complexitatea
proiectelor din domenii
de specializare
inteligentă, precum și
necesitatea de
exploatare a tuturor
posibilităților de
parteneriate, în baza
multiplelor solicitărilor
primite de la actorii din
ecosistem, s-a decis
prelungirea perioadei
de depunere a fișelor
de proiecte.

inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului, sunt depuse în
termen, până la data: 07.01.2021, ora 12:00, şi să fie transmisă pe adresa
de email: inno@nord-vest.ro, alături de următoarele…

inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului, sunt depuse în termen,
până la data: 29.01.2021, ora 12:00, şi să fie transmisă pe adresa de email:
inno@nord-vest.ro, alături de următoarele…

Anexa 2 - Grila de evaluare_NV
A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
1.4. Fişa a fost depusă până la data: 07.01.2021, ora 12,00, pe adresa de
email: inno@nord-vest.ro

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
1.4. Fişa a fost depusă până la data: 29.01.2021, ora 12,00, pe adresa de email:
inno@nord-vest.ro

Corelare cu modificarea
datei
limită
de
depunere a Fișelor de
proiect.

