CORRIGENDUM NR.1
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”
APELUL nr. 2
TEXT EXISTENT

MODIFICARE

Justificare

Ghid Simplificat Schema ajutor deminimis Specializare Inteligenta Nord-Vest_martie 2021
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”, Apel nr. 2, cu depunere la termen, respectiv
până la 05.04.2021, 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”, Apel nr. 2, cu depunere la termen, respectiv până la 07.05.2021,
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
05.04.2021, 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 07.05.2021, ora
12:00.

CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor
Fișele de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată
prin prezentul Ghid, conform instrucțiunilor de mai jos.
Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email:
inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 05.04.2021, ora 12:00.

CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare şi transmitere a fişelor
Fișele de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente
(Anexa 1 şi anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată prin
prezentul 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 07.05.2021, ora 12:00.

Corelarea termenului
de evaluare a
propunerilor de
proiecte depuse în
cadrul apelului nr. 1 și
transmiterea
rezultatelor înainte de
termenul limită de
depunere a proiectelor
în cadrul apelului nr. 2.

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)…..
●
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente
specializării inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului, sunt
depuse în termen, până la data: 05.04.2021, ora 12:00, şi să fie transmisă
pe adresa de email: inno@nord-vest.ro, alături de următoarele

5.1. Criterii administrative şi de eligibilitate (criterii obligatorii)…..
●
Anexa 1- Fişa de proiect de investiție în domenii aferente specializării
inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului, sunt depuse în termen,
până la data: 07.05.2021, ora 12:00, şi să fie transmisă pe adresa de email:
inno@nord-vest.ro, alături de următoarele..

CAPITOLUL 3. Detalii privind metodologia de descoperire
antreprenorială
De asemenea, se are în vederea organizarea unui atelier/focus grup în
data de 19 martie 2021, deoarece procesul de descoperire
antreprenorială este deschis și continuu, cu posibilitatea organizării și a
altor focus grupuri, dacă se vor întruni toate condițiile necesare pentru
organizarea acestora.

CAPITOLUL 3. Detalii privind metodologia de descoperire antreprenorială
În data de 19 martie 2021, a fost organizat un eveniment de descoperirea
antreprenorială online, în cadrul cărora au avut loc două sesiuni de susținere a
ideilor de proiecte:
•Focus grup pentru domeniile: Sănătate, Agroalimentar și Cosmetice și
suplimente alimentare, domeniul transversal Tehnologia Informației și
Comunicațiilor.
•Focus grup pentru domeniile: Tehnologii avansate de producție și Materiale
noi, domeniul transversal Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Anexa 2 - Grila de evaluare_NV
A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
1.2.Propunerea este asumată de promotor, inclusiv la nivel de
reprezentant legal al organizației pe care o reprezintă- Anexa 3 Declaraţie
unica - Ajutor de minimis. Aceasta este completată integral atât pentru
liderul de parteneriat cât şi pentru parteneri (daca este cazul), iar
condiţiile obligatori sunt asumate de către reprezentantul legal al
solicitantului conform prevederilor ghidului solicitantului.
a.Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în
România şi îşi desfăşoara activitatea în România.
b.Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate,
conform informaţiilor din cadrul Declaraţiei unice.
c.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
Propunerea este asumată de promotor, inclusiv la nivel de reprezentant legal al
organizației pe care o reprezintă- Anexa 3 Declaraţie unica - Ajutor de minimis.
Aceasta este completată integral atât pentru liderul de parteneriat cât şi
pentru parteneri (daca este cazul), este semnată și transmisă conform
cerințelor stipulate în preambulul anexei 3, iar condiţiile obligatori sunt
asumate de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor
ghidului solicitantului.
a.Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în România şi îşi
desfăşoara activitatea în România.
b.Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate,
conform informaţiilor din cadrul Declaraţiei unice.

Clarificare condiție de
conformitate a Anexei
3- Declarație unicăAjutor de minimis

de excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
d.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile
de excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
e. Informațiile din secțiunea privind încadrarea în categoria de
intreprindere din Declarația unica (sectiunea Încadrare IMM) cu privire la
activele totale, cifră de afaceri şi numărul mediu de salariaţi se regăsesc în
declarație?
f. Secţiunea privind ajutorul de minimis solicitat din Declaraţia unică
aplicabilă este corect completată cu informaţiile solicitate iar plafonul de
minims este respectat? A se vedea cap. 2.1. Tipurile de
beneficiari/solicitanţi eligibili ai schemei, 2.2 Eligibilitate proiectelor.

c.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de
excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
d.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de
excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
e. Informațiile din secțiunea privind încadrarea în categoria de intreprindere
din Declarația unica (sectiunea Încadrare IMM) cu privire la activele totale, cifră
de afaceri şi numărul mediu de salariaţi se regăsesc în declarație?
f. Secţiunea privind ajutorul de minimis solicitat din Declaraţia unică aplicabilă
este corect completată cu informaţiile solicitate iar plafonul de minims este
respectat? A se vedea cap. 2.1. Tipurile de beneficiari/solicitanţi eligibili ai
schemei, 2.2 Eligibilitate proiectelor.

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
1.4. Fişa a fost depusă până la data: 05.04.2021, 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: 07.05.2021, ora 12,00, pe adresa de email:
inno@nord-vest.ro

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

