GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcţia Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile
Aprobat,
Mihaela TERCHILĂ
Director General

Corrigendum 3
la
Ghidul Aplicantului pentru Fondul pentru Relații Bilaterale la Nivel Național din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene
2009-2014

Având în vedere modificările aduse Ordonanței de Urgență privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbției fondurilor externe nerambursabile (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 475/30.VI.2015), Art. 12, pct. 4, Ghidul
Aplicantului mai sus menționat, se modifică astfel:
1. Ghidul Aplicantului – Cap. 5.5. Efectuarea plăților
Versiunea inițială

Versiunea actualizată

Aplicantul poate opta fie pentru sistemul de plată în avans sau
pentru rambursare, în funcție de necesitățile de finanțare ale
proiectului/acțiunii propuse, în condițiile următoare:

Aplicantul poate opta fie pentru sistemul de plată în avans sau
pentru rambursare, în funcție de necesitățile de finanțare ale
proiectului/acțiunii propuse, în condițiile următoare:

- Plata în avans presupune acordarea unui avans pentru
desfășurarea activităților programate de maxim 90% pentru
instituțiile publice, respectiv maxim 70% pentru alte entități din
valoarea eligibilă proiectului/acţiunii, pe baza unei cereri de avans,
dacă este cazul, a unei plăți finale, pe baza unei cereri de plată
finală, conform Anexei 3 și Anexei 5 la prezentul Ghid; cererea de
avans va fi depusă în funcție de perioada în care se vor derula
activitățile.

- Plata în avans presupune acordarea unui avans pentru
desfășurarea activităților programate de maxim 100% pentru
instituțiile publice, respectiv maxim 70% pentru alte entități din
valoarea eligibilă proiectului/acţiunii, pe baza unei cereri de avans,
dacă este cazul, a unei plăți finale, pe baza unei cereri de plată
finală, conform Anexei 3 și Anexei 5 la prezentul Ghid; cererea de
avans va fi depusă în funcție de perioada în care se vor derula
activitățile.
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