Propuneri și solicitări de clarificări/modificări privind Ghidul Solicitantului (GS) pentru Apelul 2 pentru proiecte normale, Ip 6/b, Ip 7/c, Ip 11/b
Nr.

Emitent propunere/ solicitare

Secțiunea relevantă din Ghidul

clarificări

Solicitantului (GS)

Propunere/solicitare de clarificări/modificare

Răspunsul Programului

În urma lansării consultării publice, până în 14 aprilie 2017, a Ghidului
Solicitantului (al 2-lea apel pentru propuneri, programul INTERREG VA
România-Ungaria), versiunea 1.0, din aprilie 2017, vă transmitem propunerea
noastră de modificare în ce privește criteriile de eligibilitate ale solicitanților,
așa cum se detaliază în sub-secțiunea 2.2.1.1. - Eligibilitatea aplicanților (vezi Programul Interreg V-A România-Ungaria este dedicat dezvoltării cooperării transfrontaliere intre
pagina 24):
1

George Cotigã
Camera de Comerț și Industrie a
României
george.cotiga@ccir.ro

instituțile/autoritățile publice/etc. și comunitățile din aria eligibilă. Așa cum este mentionat și în

Excepțiile sunt de asemenea posibile - în cazul entităților publice / organizații Programul de Cooperare, potențialii aplicanți trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a Programului.
2.2.1.1. - Eligibility of applicants

non-profit, infiintate in temeiul dreptului privat, care actionează în

Excepția la care faceți referire, pentru organismele publice este, de asemenea, prevăzută în

interesul public general, care nu au sediul legal în aria eligibilă, dar care au

documentul Program. Ca urmare, cerințele legate de eligibilitatea geografică a potențialilor aplicanți

competențe legale pentru a derula activități în aria programului. Sunt

nu poate fi modificată. Menționăm că, pe de altă parte, Camerele de Comerț ale județelor Arad,

identificate două situații: 1) În cazul în care sediul entității publice este

Bihor, Satu Mare și Timiș sunt eligibile.

înregistrat în afara ariei eligibilă a programului, iar sucursala nu este o
entitate juridică, (...); sau 2) În cazul în care sediul entității publice /
organizației non-profit este înregistrat în afara ariei eligibile a programului,
fără o sucursală în aria eligibilă, aplicantul va fi entitatea publică respectivă /
organizația non-profit, având un buget limitat stabilit de Program.
Dorim sa accesam programul transfrontalier, axa 6, program care cuprinde,
printre altele, reabilitarea unor birouri si crearea unei sali multi-functionale in
Primaria Timisoara. Noi dorim reabilitarea birourilor prin lucrari de mica
amploare (ex. schimbat parchet, zugravit), dar avand in vedere ca aceasta
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cladire a primariei este monument istoric, aceste lucrari au nevoie de
GfA, Ip 11/b

autorizatie de construire si aviz de la monumente. In ghid scrie ca nu sunt
eligibile lucrarile care au nevoie de autorizatie de construire, asadar, aceste
lucrari sunt imposibil de efectuat. Venim cu rugamintea sa ne comunicati ce
demersuri ar trebui sa facem, sau daca este ceva de facut in aceasta situatie.
Speram ca se va remedia problema avand in vedere ca ghidul este inca in
consultare.

Vă rugăm să urmăriți pe site-ul Programului, în viitorul apropiat, versiunea modificată a Ghidului solicitantului.
Textul inițial va fi completat cu: "Cu exceptia situatiilor speciale reglementate de legislatia nationala (intervenții la
scară mică la clădiri care sunt monumente istorice).

