Corrigendum nr. 1 la
Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de
infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est
Avand in vedere prevederile Ordinului MFE nr. 1377/19.11.2020 pentru modificarea Ghidului
Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică
2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027,
în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul emis de ministrul fondurilor europene nr.
1018 din 02.09.2020, Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate
pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est
se modifica dupa cum urmeaza:
La Capitolul 2 Criterii de eligibilitate, Subcapitolul 2.4 Cheltuielile eligibile pentru realizarea
documentațiilor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘’ 2.4 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor
Toate cheltuielile efectuate de beneficiarul schemei de ajutor de stat/minimis pentru
pregătirea proiectului de specializare inteligentă cad sub incidența ajutorului de stat.

Categorie cheltuieli

Subcategorie cheltuieli

59 - cheltuieli aferente
granturilor

305 - Pregătire
documentații proiecte
investiții specializare
inteligentă
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Subcategoria de cheltuieli
poate include
Se cuprind cheltuielile pentru
studii
arheologice,
studii
geotehnice,
geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi
de stabilitate ale terenului pe
care se amplasează obiectivul
de
investiţie,
studii
de
specialitate necesare în funcţie
de specificul investiţiei.
Se includ cheltuielile pentru:
- plan de afaceri, studiul de
oportunitate,
studiul
de
marketing;
- obţinerea/prelungirea
valabilităţii certificatului de
urbanism, precum şi toate
taxele pentru avizele cerute
prin certificatul de urbanism,
taxa
pentru
obţinerea/prelungirea
valabilităţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare,
conform prevederilor legale
în vigoare;
- obţinerea
avizelor
şi

acordurilor pentru racorduri şi
branşamente la reţele publice
de apă, canalizare, gaze,
termoficare,
energie
electrică, telefonie, iluminat
public;
- întocmirea
documentaţiei,
obţinerea
numărului
cadastral
provizoriu
şi
înregistrarea terenului în
cartea funciară;
- obţinerea
acordului
de
mediu;
- obţinerea
avizului
de
protecţie civilă/PSI;
- alte avize, acorduri şi
autorizaţii.
Se includ cheltuielile efectuate
pentru:
elaborarea
documentațiilor tehnice - studiu
de fezabilitate sau documentația
de avizare a lucrărilor de
intervenții, după caz, proiectul
pentru autorizarea/desființarea
executării lucrărilor și proiectul
tehnic de execuție, inclusiv
documentațiile
tehnicoeconomice prevăzute la art. XV
alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 83/2016
privind
unele
măsuri
de
eficientizare a implementării
proiectelor de infrastructură de
transport, unele măsuri în
domeniul transporturilor, precum
și
pentru
modificarea
și
completarea
unor
acte
normative,
aprobată
cu
modificări și completări prin
Legea nr. 205/2019, pentru care
se vor aplica în continuare
reglementările specifice, plan de
afaceri; studiu de marketing,
studiu de oportunitate, studii
geotehnice,
studii
pentru
obținerea acordurilor/avizelor de
mediu, studii arheologice, studii
hidrologice, studii topografice,
documentații cadastrale, orice
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alte categorii de studii și
documentații pentru obținerea de
avize/autorizații
care
sunt
necesare pentru implementarea
proiectelor
din
domeniul
specializării inteligente.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este
eligibilă.
Cheltuielile eligibile vor fi cele dedicate elaborării documentației proiectului de
specializare inteligentă. Acestea se vor încadra după cum urmează în categoria:
• ajutorului de stat dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor
depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro in cazul întreprinderilor
unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost);
• ajutorului de minimis dacă finanțarea acordată pentru pregătirea
documentațiilor tehnico-economice se află sub pragul de 200.000 euro (pentru
IMM-uri).

Notă: Pentru proiectele de investiție pe domeniul specializare
inteligentă care sunt propuse a fi realizate în parteneriat și pentru care
liderul sau unul/mai mulți parteneri sunt entităţi finanţate din fonduri
publice, în cazul nerespectării art. 29 alin. (1) din OUG nr. 40/2015
privind selectarea partenerilor privați, cheltuielile sunt neeligibile.
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