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Corrigendum nr. 2/27.01.2021 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 solicitarile primite de prelungire a perioadei de depunere a documentatiilor, 
numarul de aplicatii primite (27.01.2021 – 12 documentatii primite, din care 2 respinse), procentului 
de acoperire alocare apel/regiune (27.01.2021 - 106,37%) si a erorilor materiale de redactare 
identificate, 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 Subcapitolul 1.3 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare, se modifica si va avea 

urmatorul cuprins 
 

‘’În vederea obținerii finanțării pentru pregătirea documentațiilor necesare proiectelor 

în domeniul specializării inteligente se aplică schema de ajutor de stat mixtă (ajutor 

de stat și ajutor de minimis) astfel: în cazul în care sprijinul solicitat este de până în 

200.000 euro, iar solicitantul nu depășește intensitatea de minimis în ultimii trei ani 

va putea accesa ajutorul de minimis, în caz contrar ajutor de stat (doar pentru IMM-

uri).” 

La Subcapitolul 1.5 Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin si perioada de implementare a 

proiectelor, se modifica si va avea urmatorul cuprins 
 

‘’ 1.5 Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin si perioada de implementare a 

proiectelor 

... 

Data până la care pot fi depuse proiectele: 31.01.2021 ora 12:00:00 

Data până la care pot fi depuse proiectele: 05.03.2021 ora 12:00:00” 

La Subcapitolul 2.4 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor, se modifica si va avea 

urmatorul cuprins 
 

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). 

 

Propun modificarea si intrarea in vigoare a Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente 

pentru Regiunea Nord-Est, incepand cu data de 28.01.2021. 


