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FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană. Rectificare Nr.1 

 

RECTIFICARE Nr. 1 
 

la Regulile de participare la apelul de implementare a programelor de revitalizare urbană (anul 
2020) în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 ediția – Revitalizare Urbană și anexele sale  

 

 

Referință: Apelul de implementare a programelor de revitalizare urbană (anul 2020) în cadrul Fondului 

Granturilor Mici 2020 ediția – Revitalizare Urbană, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova 

 

Aplicanții sunt informați cu privire la următoarele modificări la Regulile de participare la apelul de 

implementare a programelor de revitalizare urbană (anul 2020) și anexele sale. 

 

Textul de culoare roșie marchează modificările / completările introduse în text. 

 

1) Pct.2. Fiecare aplicație trebuie să precizeze contribuția financiară proprie reprezentând cel puțin 

echivalentul sumei solicitate în cadrul FGM 2020 (orice contribuție suplimentară financiară este apreciată). 

se rectifică în următoarea redacție: 

 Pct.2. Fiecare aplicație trebuie să precizeze contribuția financiară proprie reprezentând cel puțin 30% 

din bugetul total al aplicației (orice contribuție suplimentară financiară este apreciată). 

 

2) Pct.3. Termenul de depunere a aplicațiilor:  

Termenul de depunere a aplicației prin e-mail este 30 martie 2020, ora 09:00. 

se rectifică în următoarea redacție: 

Pct.3. Termenul de depunere a aplicațiilor:  

Termenul de depunere a aplicației prin e-mail este 15 aprilie 2020, ora 10:00. 

*toate prevederile din Reguli și anexele sale ce se referă la termenul limită de depunere a aplicațiilor se 

actualizează conform punctului 3.  

 

3) Pct.6. Condiții formale de evaluare:  

Aplicațiile care nu întrunesc următoarele condiții formale nu vor fi evaluate pe baza conținutului:  

[...] 

● Contribuția financiară obligatorie a APL este cel puțin echivalentul sumei solicitate de la FGM, și este 

confirmată prin decizia CL / scrisoare de garanție din partea primăriei (vezi punctul 8);  

[...] 
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se rectifică în următoarea redacție: 

Pct.6. Condiții formale de evaluare:  

Aplicațiile care nu întrunesc următoarele condiții formale nu vor fi evaluate pe baza conținutului:  

[...] 

● Contribuția financiară obligatorie a APL este cel puțin 30% din bugetul total al aplicației, și este confirmată 

prin decizia CL / scrisoare de garanție din partea primăriei (vezi punctul 8);  

[...] 

 

4) Pct. 7. Criterii de evaluare a conținutului aplicațiilor de finanțare: 

[...] 

Contribuția APL mai mare decât cea solicitată din cadrul FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană (maxim 10 

puncte):  

● De la 5% la 20% față de suma solicitată în cadrul FGM 2020 ediția Revitalizare urbană (va obține 4 p din 

totalul de 10 p);  

● De la 21% la 50% față de suma solicitată în cadrul FGM 2020 ediția Revitalizare urbană (va obține 7 p din 

totalul de 10 p);  

● De la 51% și mai mult, față de suma solicitată în cadrul FGM 2020 ediția Revitalizare urbană (va obține 10 

p din totalul de 10 p). 

[...] 

se rectifică în următoarea redacție: 

Pct. 7. Criterii de evaluare a conținutului aplicațiilor de finanțare: 

[...] 

Contribuția APL mai mare decât 30% din bugetul total al aplicației (maxim 10 puncte):  

● De la 35% la 40% din bugetul total al aplicației (va obține 4 p din totalul de 10 p);  

● De la 41% la 50% din bugetul total al aplicației (va obține 7 p din totalul de 10 p);  

● De la 51% și mai mult, din bugetul total al aplicației (va obține 10 p din totalul de 10 p). 

[...] 

 

5) Pct. 8. Condiții financiare:  

● Costurile administrative trebuie să reprezinte cel mult 10% din valoarea totală a aplicației și să ia în 

considerare cheltuielile aplicantului  și cota partenerilor față de rolul lor în proiect;  

● Costurile de administrare a proiectului reprezintă costurile administrative;  

● Fiecare aplicație trebuie să precizeze contribuția financiară proprie reprezentând cel puțin echivalentul 

sumei solicitate în cadrul FGM 2020 (orice contribuție suplimentară financiară este apreciată); 
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se rectifică în următoarea redacție: 

Pct. 8. Condiții financiare:  

● Costurile administrative trebuie să reprezinte cel mult 10% din valoarea totală a aplicației și să ia în 

considerare cheltuielile aplicantului  și cota partenerilor față de rolul lor în proiect;  

● Costurile de administrare a proiectului reprezintă costurile administrative;  

● Fiecare aplicație trebuie să precizeze contribuția financiară proprie reprezentând cel puțin 30% din 

bugetul total al aplicației (orice contribuție suplimentară financiară este apreciată);  

*celelalte sub-puncte ale punctului 8 nu se modifică. 

 

6) Pct. 9. Costurile eligibile sunt divizate în costuri administrative și costuri de program: 

[...] 

Costurile de program pot include în special:  

• costuri rezultate din acțiuni specifice întreprinse în cadrul proiectului, inclusiv cheltuieli de achiziție a 

produselor, echipamentelor, costuri de închiriere a sălilor de conferințe, de redecorare și renovare a 

spațiilor și clădirilor publice utilizate pentru implementarea activităților, atât timp cât acestea sunt 

prevăzute în PRU;  

• costurile de personal – remunerarea persoanelor implicate în mod esențial în implementarea proiectului 

(exceptând coordonatorul de proiect și alt personal administrativ), împreună cu costurile suplimentare în 

legătură cu îndeplinirea rolurilor menționate mai sus în cadrul proiectului (de exemplu: responsabilul 

tehnic, arhitectul etc.);  

• costuri de traducere, instruire și imprimare;  

• toate costurile legate de branding și marcare prevăzute de donator (în special plăci de informare). 

se rectifică în următoarea redacție: 

Pct. 9. Costurile eligibile sunt divizate în costuri administrative și costuri de program: 

[...] 

Costurile de program pot include în special:  

• costuri rezultate din acțiuni specifice întreprinse în cadrul proiectului, inclusiv cheltuieli de achiziție a 

produselor, echipamentelor, costuri de închiriere a sălilor de conferințe, de redecorare și renovare a 

spațiilor și clădirilor publice utilizate pentru implementarea activităților, atât timp cât acestea sunt 

prevăzute în PRU;  

• costurile de personal – remunerarea persoanelor implicate în mod esențial în implementarea proiectului 

(exceptând coordonatorul de proiect și alt personal administrativ), împreună cu costurile suplimentare în 

legătură cu îndeplinirea rolurilor menționate mai sus în cadrul proiectului (de exemplu: responsabilul 

tehnic, arhitectul etc.);  

• costuri de traducere, instruire și imprimare;  

• costuri privind măsuri de sporire a sănătății publice în zona de revitalizare; 
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• costuri privind dezvoltarea economică în zona de revitalizare; 

• toate costurile legate de branding și marcare prevăzute de donator (în special plăci de informare). 

 

7) Anexa 2 la Regulile de participare 

Buget: rândul 6 - Suma contribuţiei aplicantului (cel puțin echivalentul sumei solicitate de la FGM) 

se rectifică în următoarea redacție: 

Anexa 2 la Regulile de participare 

Buget: rândul 6 - Suma contribuţiei aplicantului (cel puțin 30% din bugetul total al aplicației) 

 

 

Toate celelalte termene și condiții din Regulile de participare la apelul de implementare a programelor de 

revitalizare urbană (anul 2020) în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 ediția – Revitalizare Urbană și 

anexele sale rămân neschimbate. Modificările și / sau completările de mai sus sunt parte integrantă a 

Regulilor. 


