
                 

 

Apelul de propuneri este implementat în cadrul proiectului ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, 

cofinanțat de  Polish Aid 

  

 

LISTA DOSARELOR CE NU AU ÎNTRUNIT CRITERIILE FORMALE ÎN CADRUL APELULUI DE PROPUNERI  

FONDUL DE DEZVOLTARE RURALĂ LEADER-UE 2020 

Cod de înregistrare Criterii formale care NU au fost întrunite (conform punctului 6 din Regulile de participare la FDR LEADER-UE 2020) 

10  FDR LEADER-UE 2020 

• aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 3 din regulile de participare); 

• aplicația este completată conform modelelor tip și conține toate anexele și documentele necesare (vezi punctul 5 din regulile de 

participare); 

• aplicația presupune costuri administrative, care constituie 20% din bugetul cofinanțării FDR LEADER-UE (vezi punctul 7 din regulile de 

participare); 

• aplicația prevede contribuția obligatorie – de cel puțin 35% din bugetul total (vezi punctul 7 din regulile de participare); 

• minimum 50% din suma solicitată trebuie alocată dezvoltării economice a teritoriului GAL (vezi punctul 7 din regulile de participare). 

18  FDR LEADER-UE 2020 

• aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 3 din regulile de participare); 

• aplicația este completată conform modelelor tip și conține toate anexele și documentele necesare (vezi punctul 5 din regulile de 

participare). 

21 FDR LEADER-UE 2020 

• aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 3 din regulile de participare); 

• aplicația este completată conform modelelor tip și conține toate anexele și documentele necesare (vezi punctul 5 din regulile de 

participare). 

27  FDR LEADER-UE 2020 

• aplicația este depusă în termenul prestabilit (vezi punctul 4 din regulile de participare); 

• aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 3 din regulile de participare); 

• aplicația este completată conform modelelor tip și conține toate anexele și documentele necesare (vezi punctul 5 din regulile de 

participare). 

* Dacă doriți să obțineți informații suplimentare referitor la rezultatele evaluării formale în cadrul apelului de propuneri FDR LEADER-UE 2020 și argumentarea rezultatelor, vă rugăm să transmiteți o solicitare 
la următoarea adresă electronică: spf@solidarityfund.md 


