ERATE1
la documentele Apelului pentru propuneri de proiecte „SINERGII PENTRU VIITOR - tineri în situaţii de risc”,
lansat pe 18.12.2013, cu data limită de depunere 17.03.2014
17 februarie 2014:
Erata nr. 15: Ghidul aplicantului, in cadrul secţiunii BUGETUL PROIECTULUI
Versiune iniţială

Versiune corectată

Dacă au fost prevăzute anumite sume la linia de
buget Costuri neprevăzute, acestea vor fi
argumentate corespunzător în Justificarea bugetului.
...

Dacă au fost prevăzute anumite sume la linia de
buget Costuri neprevăzute, motivele prevederii
acestora vor fi menţionate, pe scurt, în Justificarea
bugetului.
...
Suma bugetată pentru activităţi bilaterale nu trebuie
să depăşească 2% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului.

Suma bugetată pentru activităţi bilaterale nu trebuie
să depăşească 2% din totalul costurilor eligibile ale,
constituind modificare majoră a proiectului.

Erata nr. 14: Apelul pentru propuneri de proiecte, in cadrul secţiunii RATA GRANTULUI
Versiune iniţială
B) În cazul în care PP este un ONG, rata de finanţare
a grantului este de 90% din cheltuielile eligible ale
proiectului (restul de 10% fiind asigurat de PP şi
parteneri).

Versiune corectată
B) În cazul în care PP este un ONG, rata de finanţare
a grantului este de 90% din cheltuielile eligible ale
proiectului (restul de 10% fiind asigurat de PP).

24 ianuarie 2014:
Erata nr. 13: Formularul cererii de finanţare, în cadrul Anexei A1 BUGETUL PROIECTULUI SI AVANSUL
SOLICITAT
Versiune iniţială
Linia Costuri pentru investitii, coloana nr. 5 a tabelului (%):
% costuri de management din total costuri eligibile directe

Versiune corectată
% din total costuri eligibile directe

Erata nr. 12: Formularul cererii de finanţare, Date despre proiect
-

S-a eliminat complet rândul cu următorul conţinut: Rata grantului 100%

-

S-a mutat mai sus rândul cu următorul conţinut Total costuri eligibile solicitate din grantul proiectului (lei) şi sa modificat după cum urmează: Valoare grant solicitat (lei)

Erata nr. 11: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii DOMENIUL ABORDAT ÎN CADRUL
APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE - Exemple de activităţi eligibile
Varianta iniţială
...

- servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor care se
confruntă cu probleme specifice (de ex., abuz, trafic
de persoane, violenţa domestică, excluziune socială,
discriminare, rasism; tineri cu probleme de
comportament sau infractori sub supravegherea
familiilor în vederea reintegrării în societate, tinerii în
detenţie sau în probaţiune, care trăiesc în
unităţi/servicii de tip rezidenţial pentru copii şi tineri
1

Varianta modificată

...
- servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor care se
confruntă cu probleme specifice (de ex., abuz, trafic
de persoane, violenţa domestică, excluziune socială,
discriminare, rasism; tineri cu probleme de
comportament sau infractori sub supravegherea
familiilor în vederea reintegrării în societate, tinerii în
detenţie sau în probaţiune, care trăiesc în
unităţi/servicii de tip rezidenţial pentru copii şi tineri

Eratele sunt listate în ordinea inversă emiterii lor.
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abandonaţi, copii şi tineri care suferă de o boală abandonaţi, tineri care suferă de o boală cronică
cronică etc);
etc);
Erata nr. 10: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii CRITERII ȘI METODOLOGIE DE
EVALUARE A PROIECTULUI
Varianta iniţială

Varianta modificată

...În plus, trebuie să obţină minimum 3 puncte la
fiecare sub-criteriu de la criteriile nr. 1 Relevanţa
proiectului şi nr. 3 Eficienţă economică şi
sustenabilitate şi un total de minim 15 puncte la la
acest criteriu.

...În plus, trebuie să obţină minimum 3 puncte la
fiecare sub-criteriu de la criteriile nr. 1 Relevanţa
proiectului şi nr. 3 Eficienţă economică şi
sustenabilitate şi un total de minim 15 puncte la
criteriul nr. 3.

Erata nr. 9: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii PROCEDURA DE TRANSMITERE A
PROPUNERII DE PROIECT- CERINȚE
Varianta iniţială
Potrivit legislaţiei româneşti aplicabile (Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind
gestionarea
financiară
a
fondurilor
externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014), pentru selecţia
partenerului care aparţine sectorului privat (altul decât
Grupul de Iniţiativă din comunitatea de romi), o entitate
publică care acţionează ca PP va aplica o procedură
transparentă şi nediscriminatorie.

Varianta modificată
Potrivit legislaţiei româneşti aplicabile (Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind
gestionarea
financiară
a
fondurilor
externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014), pentru selecţia
partenerului care aparţine sectorului privat, o entitate
publică care acţionează ca PP va aplica o procedură
transparentă şi nediscriminatorie.

Erata nr. 8: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii PROCEDURA DE TRANSMITERE A
PROPUNERII DE PROIECT- CERINȚE
Varianta iniţială
Proiectele vor fi semnate și transmise de PP, la sediile
FRDS (din Bucureşti, Alba-Iulia şi Iaşi), până la data şi ora
anunţate (10.03.2014, ora 16.00), la următoarele adrese:
- București: strada Eugeniu, nr. 1., etaj 3, sector 3,
București;

Varianta modificată
Proiectele vor fi semnate și transmise de PP, la sediile
FRDS (din Bucureşti, Alba-Iulia şi Iaşi), până la data şi ora
anunţate (10.03.2014, ora 16.00), la următoarele adrese:
- București: strada Eugeniu Carada, nr. 1., etaj 3, sector 3,
București;

Erata nr. 7: Apelul pentru propuneri de proiecte, in cadrul sectiunii SPRIJIN PENTRU ELABORAREA
PROIECTULUI
Varianta initiala
PP interesaţi de apelul adresat tinerilor în situaţii de risc
pot primi sprijin (la cerere) pentru pregătirea proiectului
prin servicii de tip help-desk (inclusiv facilitare
comunitară).

Varianta modificata
PP interesaţi de apelul adresat tinerilor în situaţii de risc
pot primi sprijin (la cerere) pentru pregătirea proiectului
prin servicii de tip help-desk.

Erata nr. 6: Apelul pentru propuneri de proiecte, in cadrul sectiunii PREGĂTIREA PROPUNERII DE PROIECT
Versiune iniţială
Un pachet de documente cu privire la proiect însoţire
trebuie să fie anexat la propunerea de proiect.

Versiune corectată
Un pachet de documente cu privire la proiect trebuie să
fie anexat la propunerea de proiect.

Erata nr. 5: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii COSTURI ELIGIBILE, Costuri directe
Versiune iniţială
În funcţie de nevoile reale ale fiecărui proiect, beneficiarii
vor putea utiliza solicita fondurile alocate prin grant
pentru:

Versiune corectată
În funcţie de nevoile reale ale fiecărui proiect, beneficiarii
vor putea utiliza fondurile alocate prin grant pentru:
...
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...

Erata nr. 4: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii PARTENERI DE PROIECT ELIGIBILI,
Parteneriatul cu entităţi din statele donatoare
Versiune iniţială
Suma totală alocată pentru SINERGII PENTRU VIITOR este
de 30.000 de Euro.
Temele întâlnirilor vor stabilite împreună cu PP, în acord
cu interesele exprimate de aceştia.

Versiune corectată
Suma totală alocată pentru SINERGII PENTRU VIITOR –
tineri în situaţii de risc este de 30.000 de Euro.
Temele întâlnirilor vor fi stabilite împreună cu PP, în acord
cu interesele exprimate de aceştia.

Erata nr. 3: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii ELIGIBILITATEA GRUPULUI ȚINTĂ şi a
BENEFICIARILOR
Versiune iniţială
Exemple de tineri se confruntă cu riscuri specifice sunt
după cum urmează:
...

Versiune corectată
Exemple de tineri care se confruntă cu riscuri specifice
sunt după cum urmează:
...

Erata nr. 2: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii DOMENIUL ABORDAT ÎN CADRUL
APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE
Versiune iniţială
Nota de subsol cu conţinutul „Cel puţin două judeţe sunt
implicate” poziţionată după cuvântul „naţional”.

Versiune corectată
Nota de subsol cu conţinutul „Cel puţin două judeţe sunt
implicate” se poziţionează după cuvântul „regional”.

Erata nr. 1: Apelul pentru propuneri de proiecte, în cadrul secţiunii INFORMATII GENERALE DESPRE
PROGRAM
Versiune iniţială
Prin facilitarea stabilirii de parteneriate între entităţile din
Romania şi cele din Statelor Donatoare pentru pregătirea
şi implementarea proiectelor comune...
Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS), iar Partener de Program din statele
donatoare este Consiliul Europei prin Directoratul pentru
Cetăţenie Democratică şi Participare.

Rezultatele aşteptate ale programului sunt după
cum urmează:
...
- îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul
copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de la nivel judeţean,
regional sau naţional...

Versiune corectată
Prin facilitarea stabilirii de parteneriate între entităţile din
Romania şi cele din Statele Donatoare pentru pregătirea
şi implementarea proiectelor comune...
Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS), iar Partener de Program din partea
statelor donatoare este Consiliul Europei prin
Directoratul pentru Cetăţenie Democratică şi Participare.
Rezultatele aşteptate ale programului sunt după cum
urmează:
...
- îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul
copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc la nivel
judeţean, regional sau naţional...
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