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1. Introducere
După ce face un rezumat al principalelor caracteristici ale programului, manualul
aduce informaţii detaliate asupra dezvoltării, selecţionării, implementării şi închiderii
proiectelor INTERREG IV C.
Pentru utilizarea acestui manual ar putea fi util de ştiut că în timp ce capitolul 2 este
dedicat în mod special dezvoltării/derulării proiectului, informaţiile cuprinse în restul
documentului sunt deopotrivă cruciale pentru buna pregătire a unei bune aplicaţii de
proiect. În mod similar, întregul manual şi nu numai capitolul 4, oferă informaţii
relevante şi utile cu privire la implementarea proiectului. Prin urmare, aplicanţii trebuie
să citească cu atenţie întregul manual.
Manualul cuprinde si recomandări specifice. Dacă aplicanţii nu urmează
aceste recomandări, ei trebuie să justifice foarte clar în formularul de aplicaţie
motivele.
Manualul programului este parte a unui pachet de aplicaţii INTERREG IV C, care
include şi următoarele documente:
 Termenii de referinţă ai apelului la propuneri
 Un formular de aplicare
 Un model de declaraţie de co-finanţare
Documentele de mai sus pot de asemenea să fie descărcate de pe site-ul
programului: www.interreg4c.eu

1.1. Informaţii generale despre program
Obiectivele principale ale programului
Programul INTREREG IVC este parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială
Europeană a Politicilor Fondurilor Structurale din perioada 2007-2013.
Obiectivul general al programului INTERREG IVC, concentrat pe cooperarea
interregională, este îmbunătăţirea eficienţei politicilor de dezvoltare regională în
domeniul inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscurilor, cât şi
contribuţia la modernizarea economică şi creşterea competitivităţii Europei.
Schimbul, împărtăşirea şi transferul experienţelor de politici, cunoştinţelor şi
bunelor practici vor contribui la îndeplinirea acestor obiective. Promovând cooperarea
în întreaga Europă, INTERREG IVC încurajează autorităţile regionale şi locale să
privească cooperarea interregională ca pe un mijloc de creştere a dezvoltării proprii prin
învăţarea din experienţele altora. În acest mod, experienţele de succes obţinute în
diferite regiuni se pot răspândi în întreaga Europă.
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Bună practică
În contextul programului INTERREG IV C, o bună practică este definită ca o
iniţiativă (ex: metodologii, proiecte, procese, tehnici) luată în sensul uneia din
priorităţile tematice ale programului care s-a dovedit deja a fi de succes şi care are
potenţialul de a fi transferată către o arie geografică diferită. A se dovedi de succes
înseamnă ca buna practică să fi produs deja rezultate tangibile şi măsurabile în
atingerea unui obiectiv specific.
Un rezultat important al proiectelor INTERREG IV C ar fi crearea de valoare
adăugată/plusvaloare nu numai la nivelul de parteneri dar şi la nivel european. Cu alte
cuvinte, proiectele INTERREG IVC trebuie să tindă spre obţinerea unei relevanţe la
nivel de întreaga Europă. Din acest motiv, experienţele şi know-how-ul generate de
aceste proiecte trebuie să fie relevante nu numai partenerilor de proiect, dar şi
organizaţiilor din afara parteneriatului. Acest lucru trebuie să se reflecte în natura
tematicii atinse de proiect cât şi în componenta nr. 2 dedicată „Comunicării şi
Diseminării” (pentru alte informaţii referitoare la componentele proiectului, vezi
secţiunea 2.2.1.)

1.2. Aria programului
Teritoriul eligibil de cooperare INTERREG IV C acoperă întregul teritoriu al
Uniunii Europene cu cele 27 de state membre, incluzând zonele insulare si extreme. În
plus, Norvegia şi Elveţia sunt membri plini ai programului şi instituţii din aceste ţări
sunt binevenite să participe. Partenerii din alte ţări pot participa pe cheltuială proprie.
Fiind singurul program INTERREG deschis tuturor regiunilor din UE, este foarte
recomandat ca parteneriatele de proiecte să acopere o arie geografică cât mai largă care
să se întindă dincolo de graniţele tradiţionale şi ariile de cooperare transnaţionale.
Această arie geografică largă a unui parteneriat contribuie la îmbogăţirea schimbului de
experienţă şi de aceea va fi luată în considerare cu prioritate în cadrul procesului de
selecţie.

1.3. Finanţarea programului
Programul INTERREG IV C este finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR). A fost pusă la dispoziţie suma de 302 milioane Euro pentru
cofinanţarea proiectelor implementate de partenerii europeni. Partenerii din Norvegia şi
Elveţia vor fi co-finanţaţi din fonduri naţionale ale ţărilor respective.

1.4. Priorităţile programului
Programul este organizat în jurul a 2 tematici prioritare în agendele de la Lisabona şi
Goteborg. Un anumit număr de sub teme sunt definite pentru fiecare din priorităţi:
- Axa Prioritară: Inovare şi economia bazată pe cunoaştere
 Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică
 Antreprenoriat şi IMM-uri
 Societatea informaţională
 Locuri de muncă, capital uman şi educaţie
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- Axa Prioritară 2: Mediu şi prevenirea riscului
 Riscuri naturale şi tehnologice, schimbări climatice
 Managementul resurselor de apă
 Prevenirea şi management-ul deşeurilor
 Biodiversitate şi conservarea resurselor naturale; calitatea aerului
 Energie şi transport sustenabil
 Patrimoniu cultural şi resurse naturale
Programul INTERREG IV C susţine proiecte care au ca ţintă, prin schimbul de
experienţă interregional la nivel de politici, îmbunătăţirea politicilor regionale şi locale care
se adresează sub-temelor mai sus menţionate. Este evident faptul că aceste sub-teme sunt
interconectate în multe feluri, în cadrul şi chiar între cele două priorităţi. Prin urmare
proiectele pot propune o abordare integrată şi inter-sectorială acolo unde este potrivită.
Totuşi, fiecare proiect poate selecţiona doar o sub-temă şi trebuie să se concentreze
foarte clar asupra unui aspect de politică regională specifică. Abordarea integrată nu
înseamnă că un proiect se poate adresa mai multor sub-teme fără nicio focusare clară şi
precisă. Dimpotrivă, trebuie să fie reflectată în felul în care proiectul se adresează sub-temei
specifice selecţionate. Acesta ar fi de exemplu cazul unui proiect care se concentrează
asupra politicilor de cluster în sectorul energiilor regenerabile. Un astfel de proiect va avea
o singură focusare clară pe Axa Prioritară 1 (sub-tema antreprenoriat şi IMM-uri), dar va
avea legătură şi cu Axa prioritară 2 (sub-tema energie şi transport sustenabil).
Exemple de posibile proiecte la fiecare din axele prioritare ale programului pot fi
regăsite la cap. 5 al Programului Operaţional INTERREG IV C şi în Anexa 1 a prezentului
document.

Atenţionări cu privire la priorităţile INTERREG IV C
Inovare
Din prisma primei sub-teme a Axei prioritare 1, conceptul de „inovare” este
strâns legat de dezvoltarea economică, în special cercetare şi dezvoltare tehnologică
(subiecte care contribuie direct la competitivitatea unei regiuni). Acest lucru este
reflectat în exemplele de proiecte posibile care pot fi găsite
în Anexa 1 a acestui manual. Felul în care inovarea trebuie să fie abordată în cadrul
programului INTERREG IV C este de asemenea explicat în citatul de mai jos din
„Decizia Consiliului din octombrie 2006 cu privire la Ghidul Strategic de Coeziune
al Comunităţii” (2006/702/EC)
„1.2. Ghid: Îmbunătăţirea inovării şi a cunoştinţelor în scopul creşterii/dezvoltării:
Scopul Comunităţii privind creşterea/dezvoltarea şi crearea locurilor de muncă va
necesita o schimbare structurală în economie spre activităţi bazate pe cunoaştere.
Acest lucru necesită acţiuni pe un anumit număr de fronturi: să se adreseze
nivelurilor inferioare de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (RTD), în special în
sectorul privat; să promoveze inovarea prin produse, procese sau servicii noi sau
îmbunătăţite, care pot face faţă competiţiei la nivel internaţional; să crească
capacităţile regionale şi locale de a genera şi absorbi noi tehnologii (în special ICTuri) şi să ofere mai mult sprijin pentru asumarea riscurilor.”
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Cultură, turism
Cele 2 subiecte de mai sus trebuie tratate cu grijă în cadrul programului
INTERREG IV C. Mai întâi deoarece aceste subiecte au fost deja acoperite în mare
măsură în cadrul diferitelor programe europene şi în special INTERREG. În
perioada 2007-2013, alte programe ale Uniunii Europene (cum este spre exemplu
programul Cultură) sunt dedicate în mod direct acestor subiecte. Orice aplicaţie
care se referă la unul dintre aceste două subiecte trebuie, prin urmare, să descrie
foarte clar valoarea adăugată a propunerii respective comparativ cu iniţiativele
trecute sau prezente din acest domeniu. În al doilea rând, subiectele cultură sau
turism trebuie tratate în cadrul agendelor de la Lisabona (ex. turismul ca sector
economic) şi Goteborg (ex: strategii legate de turism sustenabil) pentru a demonstra
relevanţa acestora în cadrul INTERREG IV C. Cu alte cuvinte, dezvoltarea unor
simple activităţi de cultură sau turism nu va fi relevantă pentru program.
Agricultură
Aşa cum a fost arătat în capitolul 8.2. al Programului Operaţional, „ aplicanţii vor fi
rugaţi să evite în mod special suprapunerea proiectelor INTERREG IV C cu
proiecte similare din alte programe cum ar fi
EAFRD”. În orice caz, chiar şi subiectele direct legate de aspecte din
agricultură vor fi considerate ca neeligibile pentru programul INTERREG IV
C.
Ideile punctate mai sus sunt cu atât mai importante cu cât competiţia este extrem de
puternică în cadrul INTERREG IV C. Subvenţiile totale FEDR sunt comparabile
cu cele ale INTERREG IIIC, deşi 2 noi state membre sunt implicate şi, mai
important de atât, rata de cofinanţare este mult mai mare. Asta înseamnă că,
mecanic, programul va putea aproba mai puţine proiecte şi doar cele mai relevante
vor avea o şansă de a fi susţinute.

1.5. Managementul programului
Managementul acestui program este bazat pe structura de management aplicabilă unui
program de Fonduri Structurale şi este format din:
 autoritate de management
 autoritate de certificare
 autoritate de audit
 Un comitet de monitorizare
 Un secretariat tehnic comun şi 4 puncte de informare
 Puncte de contact naţionale (opţional)
Caracteristicile, sarcinile şi responsabilităţile fiecărei autorităţi din cele enumerate mai
sus sunt descrise în Programul Operaţional INTERREG IV C, secţiunea 6.1.

1.6. Documentele programului



Programul Operaţional INTERREG IV C
Comunicarea de la Comitetul Regiunilor privind schimbările economice,
COM(2006)675 finală din 8 noiembrie 2006
Documentele de mai sus precum şi regulamentele europene relevante sunt disponibile
pentru download pe site-ul programului (www.interreg4c.eu).
Se recomandă potenţialilor aplicanţi să studieze cu atenţie documentele de mai sus
deoarece acestea oferă mai multe informaţii asupra programului INTERREG IV C.
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1.7. Cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională
În perioada 2000-2006, INTERREG avea 3 componente diferite: cooperare
transfrontalieră (componenta A), cooperare transnaţională componenta B), cooperare
interregională (componenta C). În noua perioadă a programului, iniţiativele INTERREG ale
Comunităţii nu mai există sub aceeaşi formă în care erau definite în obiectivele de
cooperare teritorială europeană. Totuşi, distincţia dintre cooperarea transfrontalieră,
transnaţională şi interregională încă există. Este important să facem o scurtă descriere a
diferenţelor dintre cele 3 tipuri de cooperare din următoarele două motive:
 Experienţa câştigată în perioada programului 2000-2006 a dovedit că este deseori
dificil pentru aplicanţi să înţeleagă diferenţa dintre diverse programe INTERREG şi,
implicit, să identifice componenta cea mai potrivită pentru proiectul lor.
 Ca program de capitalizare/valorificare, INTERREG IV C trebuie să contribuie la
construirea pe bune practici dezvoltate în cadrul diferitelor programe de dezvoltare
regională incluzând programele dedicate cooperării transfrontaliere şi
transnaţionale. Prin urmare, INTERREG IV C are o legătură directă cu celelalte
programe de cooperare.
Diferenţa dintre cooperarea interregională şi celelalte două tipuri de cooperare nu
constă numai în acoperirea geografică a acestora. În acest sens, este adevărat că singurul tip
de cooperare în cadrul căruia sunt eligibile toate regiunile UE este cooperarea
interregională. Prin comparaţie, doar zonele din apropierea graniţelor sunt eligibile pentru
programele de cooperare transfrontalieră şi, în programele de cooperare transnaţională, sunt
definite zone eligibile mai largi dar care tot nu permit cooperarea la nivelul UE.
Pe lângă acoperirea geografică, este important de observat că natura cooperării susţinută
financiar de aceste programe le face fundamental diferite între ele.
Programele transfrontaliere (fosta componentă A a INTERREG) ţintesc să aducă mai
aproape unele de altele regiunile adiacente transfrontaliere prin derularea proiectelor
comune. În cadrul acestor programe, proiectele concrete şi operaţionale pot fi finanţate pe o
varietate mare de teme care se întinde de la cultură la turism (ex: organizarea de festivaluri
transfrontaliere, realizarea portalurilor web comune în domeniul turismului); şi de la
dezvoltarea economică la transport (ex: organizarea de târguri de afaceri comune,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea conexiunilor de transport public transfrontalier).
Programele transnaţionale (fosta componentă B a INTERREG) erau iniţial legate de
implementarea Perspectivei de Dezvoltare Spaţială Europeană (ESDP) şi promovarea unei
mai bune integrări teritoriale în cadrul Uniunii Europene. Planificarea
teritorială/amenajarea teritoriului rămâne deci un concept important pentru noua generaţie
de programe de cooperare transnaţională care adesea includ priorităţi pe subiecte ca
transport, managementul apelor, sau infrastructura societăţii informaţionale. Raţiunea din
spatele acestui tip de cooperare explică de ce investiţia poate fi adesea eligibilă, în condiţii
stricte (ex. caracterul transnaţional al unei posibile investiţii trebuie demonstrat. În general,
bugetele proiectelor susţinute de programele transnaţionale sunt în medie mai mari decât
cele susţinute de alte programe de cooperare. Proiectele de managementul riscului
inundaţiilor aduc un bun exemplu de valoare adăugată cooperării transnaţionale: un râu nu
se opreşte la graniţe; managementul inundaţiilor este deci clar o problemă care nu poate fi
tratată doar la nivelul naţional sau regional, ci cere o cooperare intensivă la nivel
transnaţional.
Abordarea din spatele cooperării interregionale (componenta C) este diferită faţă de
celelalte două tipuri de cooperare. Ca şi program de capitalizare/valorificare, INTERREG
IVC se concentrează pe identificarea, analiza şi diseminarea bunelor practici de către
autorităţile publice, pentru a îmbunătăţi eficienţa politicilor regionale şi locale. Proiectele
susţinute prin acest program ar trebui să demonstreze modul în care ele construiesc în baza
experienţelor câştigate din programele de dezvoltare regională existente sau trecute
7

incluzând programele de Fonduri Structurale. Astfel, acest program nu este un simplu
program de implementare sau experimentare. Principalul element în cooperarea
interregională este schimbul de experienţe la nivelul politicilor şi, prin comparaţie cu
programele transfrontaliere sau transnaţionale, susţine cooperări în domeniul „soft” şi nu
investiţii în infrastructură.

Capitalizarea/valorificarea
În contextul programului INTERREG IVC, capitalizarea este definită ca un proces de
colectare, analizare, diseminare şi transfer al bunelor practici într-un anumit domeniu de
politici , având drept scop optimizarea rezultatelor obţinute în acest domeniu specific al
politicilor regionale. În particular, unul din rezultatele aşteptate ale acestor activităţi este
transferul de bune practici identificate în programele Fondurilor Structurale (ex:
„Convergenţă”, „Competitivitate şi Ocuparea Forţei de Muncă” şi alte programe de
„Cooperare Teritorială Europeană”) în regiuni care doresc să-şi îmbunătăţească politicile
proprii.
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2. Dezvoltarea/derularea proiectului
2.1. Tipuri de intervenţii
Programul INTERREG IVC susţine/co-finanţează următoarele tipuri de intervenţii:
- Proiecte de iniţiativă regională (Tip 1)
- Proiecte de Capitalizare incluzând proiecte Fast Track (Tip 2)

2.1.1. Proiecte de iniţiativă regională (Tip 1)
- Definiţie
Proiectele de iniţiativă regională sunt proiecte de cooperare interregională „clasice”
comparabile cu cele deja susţinute pe programele INTERREG IIIC. Acestea permit
partenerilor din diferite state ale UE, Norvegia, Elveţia şi chiar din ţări non UE 1 să
lucreze împreună pe problema unei politici regionale comune, în cadrul celor două
tematici prioritare ale programului. Proiectele trebuie să contribuie direct la îndeplinirea
obiectivului general al programului şi anume de a îmbunătăţi eficienţa politicilor
regionale. Implicarea factorilor decizionali şi a celor care alcătuiesc politicile este prin
urmare un element important al parteneriatului. Proiectele din cadrul acestui prim tip de
intervenţie se construiesc în baza experienţelor câştigate de parteneri; experienţe care se
vor îmbogăţi prin cooperarea interregională. Prin urmare, indiferent de intensitatea
cooperării lor, toate programele de iniţiativă regională (incluzând miniprogramele) trebuie să se focuseze în mod special pe schimbul de experienţă şi pe
identificarea, analizarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul de politici
abordat de proiect.
- Intensitatea cooperării
În cadrul acestui prim tip de intervenţie, sunt posibile diferite niveluri de intensitate a
cooperării. Intensitatea cooperării este definită de natura activităţilor propuse de proiect:
 Intensitatea de baza a cooperării: proiecte care propun „activităţi de networking
tradiţionale” cum ar fi organizarea de seminarii tematice sau dezvoltarea de
instrumente de comunicare comune (newsletter, site-uri).
 Intensitatea medie a cooperării: proiecte care propun, pe lângă activităţile
normale de networking, mai multă muncă legată, de ex., de acţiuni pilot sau de
transfer de bune practici.
 Intensitatea puternică a cooperării: proiecte care propun crearea unui „miniprogram” prin care vor fi susţinute/co-finanţate sub- proiecte. Aceste proiecte
ambiţioase de cooperare sunt caracterizate printr-un un nivel înalt de intensitate
a cooperării deoarece acestea necesită, spre exemplu, stabilirea de proceduri
comune de luare a deciziei în privinţa sub-proiectelor.
Mini- programe
Aşa cum sunt definite în secţiunea 4.4.1. a Programului Operaţional INTERREG
IVC, mini-programele sunt „proiecte cu un număr limitat de parteneri dezvoltând
un cadru comun pentru cooperarea interregională care va fi implementat printr-un
număr limitat de sub-proiecte care sunt derulate prin cererile de propuneri în
regiunile participante”.
1

Partenerii de proiect din afara UE nu pot primi fonduri FEDR prin program
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Derivând de la această definiţie, acestor proiecte li se aplică un anumit număr de
condiţii:
Cerinţele parteneriatului
 Datorită complexităţii abordării, numărul de parteneri trebuie să fie cuprins
între un minim de 3 şi un maxim de 8 parteneri.
 Este recomandat ca numai autorităţile locale (nu instituţiile guvernate de
legea publică aşa cum sunt definite în secţiunea 2.3.3.) să aplice ca parteneri
principali la proiecte( ex: partenerii listaţi în formularul de aplicaţie). Întradevăr, aceste autorităţi sunt natural legitimate de a manageria miniprogramele inclusiv selecţia de sub-proiecte şi finanţarea participanţilor
implicaţi în acestea din teritoriul lor. Mini-programele pot totuşi să fie
susţinute/co-finanţate de corpuri guvernate de legea publică (ca definite în
secţiunea 2.3.3.) numai în cazuri excepţionale şi riguros justificate. Pentru a
defini clar domeniile eligibile ale apelului la propuneri din mini-program,
organizaţiile aplicante ca parteneri principali trebuie ca întotdeauna să
reprezinte un teritoriu specific.
 Mini-programul ar trebui în principiu să fie propuse de autorităţile regionale
deoarece regiunea adesea reprezintă nivelul teritorial relevant pentru
implementarea unui astfel de proiect. Însă din nou, în cazuri riguros
justificate, mini-programul poate fi propus de autorităţile publice de la un
nivel mai jos decât regiunea (ex: districte, arii metropolitane, oraşe).
Relevanţa şi legitimitatea partenerilor participanţi la un mini-program trebuie să fie
evidenţiate şi descrise clar în secţiunea 5 a formularului de aplicaţie („Parteneriat”).
Cerinţele de management
Mini-programele ar trebui, în principiu, să copieze procedura de implementare a
programului pentru INTERREG IVC. Aceasta înseamnă că, cu fiecare miniprogram, trebuie stabilită procedura pentru selecţia sub-proiectelor, evaluare, luarea
deciziilor, contractare, raportare, plată şi monitorizare. Call-urile comune de
proiecte trebuie să fie publicate în regiunile partenere, după care aplicaţiile sunt
evaluate şi deciziile privind finanţarea sunt luate de grupul de management al
proiectului.
Secretariatul Tehnic Comun al INTERREG IVC (JTS = Joint Technical
Secretariat) trebuie să fie invitat la întâlnirile grupului de management al fiecărui
mini-proiect. Costurile participării la aceste întâlniri vor fi acoperite de JTS.
Criteriile de selecţie ale sub-proiectelor trebuie să fie clar specificate în formularul
de aplicaţie. Aceste criterii trebuie să respecte regulile stabilite de nivelul
programului. În particular, fiecare sub-proiect trebuie să implice participanţi din cel
puţin trei ţări, din care cel puţin doi participanţi trebuie să fie din ţări membre UE şi
finanţate de programul INTERREG IVC. Participanţii la mini-proiecte trebuie să
provină din zone reprezentate de partenerii principali ai mini-programului. Pe lângă
acest lucru, doar organismele publice sau cele guvernate de legile publice aşa cum
sunt ele definite în capitolul 2.3.3. pot fi implicate în aceste sub-proiecte. Un
maximum de 12 sub-proiecte pot fi susţinute/co-finanţate în cadrul fiecărui
mini-program.
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Implementarea sub-proiectelor trebuie de asemenea să respecte cerinţele financiare
şi de managementul proiectului stabilite de programul INTERREG IVC.
Este recomandat ca sub-proiectele să fie finalizate înainte de închiderea miniprogramului. Perioada de timp necesară pentru închiderea proiectului poate să
depindă de raportarea internă şi de procedurile de plată.
Abordarea mini-programului
Într-un mini-program, componenta 3 este dedicată schimbului de experienţă la
nivel strategic. Prin urmare, actorii principali din spatele componentei ar trebui să
fie regiunile principale participante şi nu participanţii la sub-proiecte. Acest lucru
implică un rol mai activ şi mai direct al regiunilor în cadrul schimbului de
experienţă deoarece regiunile vor trebui să dezvolte activităţi specifice la nivelul
strategic. Scopul nu este doar de a aprofunda identificarea şi analizarea bunelor
practici, dar şi de a maximiza rezultatele obţinute la nivelul sub-proiectelor, pentru
ca rezultatele şi lecţiile învăţate la nivelul fiecărui sub-proiect să nu se piardă. Prin
urmare, componenta 3 este spaţiul unde partenerii principali consolidează aceste
rezultate pentru a se asigura că rezultatele sub-proiectelor vor avea un impact nu
numai asupra politicilor fiecărei regiuni participante, dar şi asupra politicilor altor
autorităţi regionale şi locale din Europa ( „Valoarea adăugată Europeană” aşa cum
este definită în cap. 1.1 al manualului programului).
Prin comparaţie, activităţile din cadrul componentei 4 (şi, dacă sunt justificate, şi
cele din cadrul componentei 5) trebuie să fie relaţionate cu dezvoltarea subproiectelor. Aceste sub-proiecte trebuie să se alinieze programului INTERREG
IVC. În particular, ele trebuie să se focuseze în mod special pe schimbul de
experienţă şi trebuie să demonstreze modul în care vor contribui la îmbunătăţirea
politicilor sau instrumentelor regionale/locale. Chiar dacă ele sunt selecţionate prin
modalitatea apelului deschis la propuneri, încă din faza de aplicare ele trebuie să
precizeze natura posibilelor sub-proiecte.

În timpul procesului de evaluare, nu se va favoriza nici un proiect în funcţie de nivelul de
intensitate a cooperării. Cu alte cuvinte, proiectele cu un nivel înalt de intensitate a
cooperării nu vor fi preferate faţă de alte proiecte, şi proiectele cu networking bun vor avea
întotdeauna o şansă mai mare de a fi aprobate decât mini-programele slabe.
Ca şi ghid, următorul tabel propune un şir de diferite niveluri posibile de intensitate a
cooperării.
Intensitatea
cooperării
De bază
Schimbul
diseminarea
experienţei

Exemple de activităţi
- Seminarii tematice
şi - Vizite de studiu
- Schimburi de personal
- Conferinţe
- Site-uri web, newsletters,
broşuri
- Producţie de ghiduri de
bune
practici
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Rezultate aşteptate
- Noi cunoştinţe şi abilităţi
- transfer de succes al
practicilor între parteneri
- Posibila îmbunătăţire a
politicilor şi strategiilor
regionale/locale

Pe lângă activităţile din „Ex.
1”:
- Acţiuni pilot(de ex. In
contextul unui transfer de
practici)
- Dezvoltarea de instrumente
de
politici
regionale
(metodologii, software)
Pe lângă activităţile din „Ex.
Înalt
Schimbul
şi 1 şi 2”:
diseminarea
- Dezvoltarea de subexperienţei
+ proiecte
dezvoltarea comună
de noi abordări (miniprograme)
Mediu
Schimbul
şi
diseminarea
experienţei
+
transferul practicilor/
dezvoltarea de noi
abordări

Pe lângă rezultatele din „Ex.
1”:
- Transferul de succes al
practicilor între parteneri
- Îmbunătăţirea directă a
politicilor şi strategiilor
regionale/locale
Pe lângă rezultatele din „Ex.
1 şi 2”:
- Îmbunătăţirea politicilor/
strategiilor la nivelul subproiectelor

Ar trebui de asemenea clarificat că sub egida INTERREG IVC, activităţile legate de
transferul bunelor practici sau de dezvoltarea de noi abordări trebuie să fie limitate la
implementarea pilot uşoară. Implementarea la scară largă nu poate fi finanţată prin
INTERREG IVC, deoarece finanţarea acestor tipuri de activităţi este scopul programelor
de finanţare regionale sau locale relevante. Acest lucru se aplică de asemenea celui de-al
doilea tip de intervenţie (vezi secţiunea 2.1.2.) unde implementarea transferului de bune
practici este finanţată de programele de fonduri structurale ale regiunii respective şi nu de
INTERREG IVC.
Aşa cum s-a descris mai sus, proiectele care aparţin primului tip de intervenţie nu vor avea
întotdeauna rezultate în transferul de bune practici sau în dezvoltarea de noi instrumente şi
abordări. Totuşi, indiferent de intensitatea cooperării, toate proiectele de iniţiativă regională
vor trebui să producă un anumit număr de rezultate tangibile, cum ar fi recomandări în ceea
ce priveşte politicile sau ghiduri de bune practici (vezi şi cap. 2.2.1.4.).
Transferul de bune practici
Doar o practică introdusă de unul din parteneri şi care are un impact concret şi
măsurabil asupra unui alt partener (de exemplu, prin iniţierea unui proiect pilot sau
prin adoptarea unei anumite metodologii de acest alt partener) poate fi considerată
ca transfer. Diseminarea bunelor practici sau intenţia unui partener de a adopta o
nouă practică nu sunt suficiente să considerăm practica ca fiind transferată.
- Numărul de parteneri implicaţi
Numărul de parteneri recomandat este legat de nivelul intensităţii cooperării. În general, cu
cât intensitatea cooperării e mai mare, cu atât numărul de parteneri ar trebui să fie mai mic.
Pentru proiectele cu un nivel al intensităţii cooperării de bază, se recomandă ca numărul de
parteneri să fie între un minimum de opt şi un maximum de 20. Pentru proiecte cu un nivel
mediu de intensitate a cooperării, numărul de parteneri ar trebui să nu depăşească 10-15.
Excepţii de la aceste recomandări sunt bineînţeles posibile în cazuri justificate.
Alte informaţii despre parteneriate sunt disponibile la cap. 2.3.
- Durata
Proiectele INTERREG IVC trebuie să indice clar în formularul lor de aplicaţie durata
acestora. Durata recomandată pentru Proiectele de Iniţiativă Regională este de 36 de luni.
Totuşi, dacă este justificat, proiectele cu o intensitate înaltă a cooperării (cum ar fi mini
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programele) pot necesita o perioadă mai lungă de implementare şi pot dura până la 48 de
luni. Alte informaţii cu privire la data de start a proiectelor se găsesc la cap. 4.1.3.
Este important să observăm că recomandările de mai sus în ceea ce priveşte durata includ
timpul necesar pentru încheierea proiectului deoarece data de finalizare a proiectului este şi
data finală a eligibilităţii cheltuielilor. (vezi şi cap. 5.1.1.2.)
Deoarece programul trebuie finalizat până la sfârşitul anului 2015, toate activităţile
proiectelor trebuie finalizate şi toate costurile plătite până la sfârşitul anului 2014.
- Contribuţia Fondului de Dezvoltare Regional European (FEDR)
Contribuţia FEDR la Proiectele de Iniţiativă Regională poate fi între 500.000 şi 5 mil. Euro.
Această contribuţie nu va depinde numai de numărul de parteneri implicaţi, dar şi de nivelul
de intensitate al cooperării propus. Într-adevăr, în general, activităţile unor astfel de proiecte
cu un nivel de bază al intensităţii cooperării vor necesita un buget mai mic decât activităţi
precum implementarea unui experiment pilot sau dezvoltarea de sub-proiecte.
Recomandările de mai sus sunt însă destul de largi şi trebuie notat că limita superioară a
contribuţiei FEDR recomandată (adică 5 mil Euro) trebuie solicitată numai în cazuri
excepţionale (ex. Mini programe). Ne aşteptăm ca media bugetului FEDR a tuturor
proiectelor în curs să fie între 1 şi 2 mil Euro.

2.1.2. Proiecte de capitalizare/valorificare incluzând proiecte cu Fast
Track (Tip 2)
- Definiţie
„ Proiectele de Capitalizare” sunt proiecte de cooperare interregională care se concentrează
în special pe transferul bunelor practici dezvoltate regional în tendinţe principale pentru
programe UE de Fonduri Structurale (ex. Convergenţă, Competitivitate Regională şi
Ocuparea Forţei de Muncă şi alte programe de cooperare teritorială europeană) ale
regiunilor participante la proiect sau reprezentate în pateneriat. Deci, proiectele care fac
parte din acest al doilea tip trebuie să conştientizeze din start existenţa bunelor practici în
aria lor de cooperare. Parteneriatele potenţiale interesate în proiectele de capitalizare trebuie
să demonstreze că au rezultate bune şi instrumente şi abordări transferabile, cât şi calităţi
bune manageriale şi cunoştinţe despre tema în discuţie. Aceste cunoştinţe pot spre exemplu
fi rezultatul unui proiect anterior INTERREG IIIC. Pot fi de asemenea rezultatul unui
proiect de iniţiativă regională INTERREG IVC. Mai general, pot rezulta dintr-o experienţă
de politică de succes la nivel european, naţional, regional sau local. Know-how-ul existent
trebuie în orice caz să fie clar demonstrat în formularul de aplicare deoarece va constitui
baza transferului în programe cu tendinţă principală. Unul dintre rezultatele aşteptate ale
Proiectelor de Capitalizare este, pentru fiecare regiune participantă, un plan de acţiune
concret specificând felul în care practicile identificate vor fi implementate în programul cu
tendinţă principală al regiunii. Aceasta înseamnă că implementarea însăşi a bunelor practici
trebuie finanţată prin programele de Fonduri Structurale ale regiunii respective (ex. După
durata de viaţă a proiectului) şi nu de INTERREG IVC.
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Planul de acţiune
Un plan de acţiune este un document strategic care defineşte în mod precis felul în
care bunele practici vor fi implementate prin Programul Operaţional al fiecărei
regiuni participante la Programul de Capitalizare. În particular, trebuie să includă
informaţii detaliate despre:
- bunele practici (ex. Metodologii, proiecte, procese, tehnici) care au
fost selecţionate pentru implementare în regiune,
- numele şi rolul împuterniciţilor fiecărei regiuni care va trebui să fie
implicaţi în procesul de implementare,
- paşii şi acţiunile precise care trebuie urmărite pentru a se asigura de o
implementare cu succes,
- indicatorii relevanţi ai implementării (incluzând linii de bază şi valori
ţintă),
- detalii ale fondurilor provizorii principale alocate cu scopul
implementării Planului de Acţiune.
Acest document strategic, care constituie rezultatul final al Proiectelor de
Capitalizare, este mai mult decât o simplă afirmaţie de intenţie. Pentru a asigura
caracterul său oficial, trebuie în mod ideal semnat de reprezentantul Autorităţii de
Management al programului de fonduri structurale şi de reprezentanţii principali ai
fiecărei regiuni participante. Planul de acţiune reflectă în consecinţă aprobarea
politică a fiecărei regiuni. Acesta este motivul pentru care acest document strategic
este considerat ca „rezultat” şi nu ca „output”.
Proiectele de Capitalizare adresează o problemă de politică regională care are relevanţă
pentru toţi partenerii în legătură în conformitate cu cele două priorităţi tematice ale
programului. Din cauza concentrării specifice pe transferul practicilor în programe cu
tendinţă principală, implicarea instituţiilor relevante responsabile cu monitorizarea
Programelor Operaţionale în fiecare din regiunile participante (fie însăşi Autoritatea
de Management sau organisme intermediare responsabile cu îndeplinirea unor sau a
tuturor sarcinilor Autorităţii de Management) este o premiză pentru aplicarea celui
de-al doilea tip de intervenţie. Felul în care aceşti factori politici şi de luare a deciziilor
vor fi implicaţi în proiect va trebui clar descris şi demonstrat în formularul de aplicare (în
particula, în cap 2.2.2.- „Implicarea factorilor de creare a politicilor” şi 5.- „Parteneriat”).
Pe lângă acest lucru, ar trebui să fie implicate şi alte instituţii relevante regionale sau locale
responsabile cu elaborarea politicilor şi asta depinde de tema proiectului. De exemplu, dacă
proiectul atinge una din subtemele Priorităţii 1 („Inovare şi economia bazată pe
cunoaştere”), participarea agenţiilor de dezvoltare regională şi a altor actori importanţi
pentru dezvoltarea regională economică poate fi esenţială. Implicarea directă a acestor
„delegaţi importanţi” (ex. Creatorii de politici şi corpurile responsabile cu elaborarea
politicilor) în fiecare regiune participantă este un element cheie al Proiectelor de
Capitalizare. Mai mult de atât, este esenţial pentru fiecare tip de proiect ca descoperirile să
fie diseminate la scară largă între partenerii la proiect.
D.p.d.v. istoric, una din ţintele cooperării interregionale este de a construi în baza
experienţelor de bune practici şi politici generate de programele de cooperare transnaţionale
şi internaţionale. Prin urmare, sub egida Proiectelor de Capitalizare, transferul de bune
practici nu este limitat la Programele de Convergenţă şi Competitivitate, ci include şi
Programele Europene de Cooperare Teritorială. Ca exemplu, o practică de succes
dezvoltată sub egida programului transnaţional „Europa de sud vest” ar putea fi transferată,
în baza acestui al doilea tip de intervenţie, în programul transnaţional „Marea Baltică”.
În final, în ceea ce priveşte proiectele de capitalizare trebuie notate următoarele două
clarificări:
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Termenul de „capitalizare” este în general înţeles ca un concept mai larg, conţinând
colecţii, analize, diseminări şi posibile transferuri de bune practici. Cel de-al doilea
tip de intervenţie numit „Proiect de Capitalizare” se concentrează totuşi pe un aspect
specific al capitalizării (ex. „transferul”), din moment ce acesta este rezultatul
aşteptat al activităţii proiectului (prin adoptarea unui Plan de Acţiune în fiecare
regiune participantă).
Chiar dacă proiectele de capitalizare se referă la transferul de bune practici în cadrul
programelor cadru de fonduri structurale, acestea se focusează de fapt pe pregătirea
transferului şi nu pe transferul însăşi (vezi definiţia transferului în cap. 2.1.1.)
deoarece transferul va fi finanţat de programele de fonduri structurale relevante.

- Programe Fast Track
Programele Fast Track sunt programe de capitalizare care beneficiază de expertiză
suplimentară de la Comisia Europeană pentru a contribui la iniţiativa Regiuni pentru
Schimbare Economică. Comisia va oferi această expertiză suplimentară pe cheltuiala sa.
Pentru a alege proiectele ce necesită asistenţă suplimentară, Comisia va evalua aplicaţiile
pentru Proiectele de Capitalizare conform unui număr de întrebări. Aceste „întrebări de
evaluare” pot fi consultate pe site-ul www.interreg4c.eu sau pe site-ul Regiunilor pentru
Schimbare Economică indicat mai jos:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/themes_en.cfm?n
menu=3
Trebuie accentuat că nu vor exista aplicaţii specifice pentru proiectele Fast Track.
Aplicanţii vor avea opţiunea de a aplica pt. unul din cele două tipuri de intervenţie (Proiecte
de Iniţiativă Regională sau Proiecte de Capitalizare). Aprobarea proiectelor şi clasificarea
lor ca Proiecte Fast Track vor constitui subiectul unor procese separate şi independente.
Totuşi, Comitetul de Monitorizare va şti, când decide aprobarea Proiectelor de Capitalizare,
dacă aceste proiecte sunt sau nu etichetate de Comisie ca Proiecte Fast Track.

Teme ale Regiunilor pentru Schimbare Economică care vor fi acoperite prin
INTERREG IVC
I. Transformarea Europei şi a regiunilor sale în locuri mai atractive pentru
investiţii şi muncă
Creşterea adaptabilităţii
Îmbunătăţirea calităţii aerului
Trecerea spre o economie cu nivel scăzut de carbon
Îmbunătăţirea calităţii apei şi a tratării apei
Trecerea spre o societate care reciclează
Crearea comunităţilor sănătoase
Îmbunătăţirea monitorizării mediului şi a securităţii de către şi pentru regiuni
II. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi inovare pentru creştere
(dezvoltare)
Îmbunătăţirea capacităţii regiunilor de cercetare şi inovare
Aducerea ideilor inovatoare pe piaţă mai repede
Trainingul şi retrainingul cercetătorilor
Suportul restructurării regiunilor mai dependente de industriile tradiţionale
Introducerea termenului de e-government în regiuni şi afaceri
Conexiuni ICT mai bune între regiuni
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III. Locuri de muncă mai multe şi mai bune
Îmbunătăţirea calificărilor pentru inovare
Promovarea antreprenoriatului
Întâmpinarea provocărilor demografice
Îmbunătăţirea adaptabilităţii muncitorilor şi a firmelor
Extinderea şi îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi training
Creşterea gradului de ocupare a muncitorilor mai în vârstă
IV. Dimensiunea teritorială a politicilor de coeziune europene
Managementul zonelor de coastă
Profitarea de beneficiile mărilor
Prevenirea şi reducerea inundaţiilor
Sprijin pentru diversificarea economică a zonelor rurale
- Numărul de parteneri implicaţi
Pentru Proiectele de Capitalizare, nu există cerinţe specifice în ceea ce priveşte numărul de
parteneri, dar există o recomandare în ceea ce priveşte numărul de ţări reprezentate în
proiect. Este recomandat ca un minim de şase sau un maxim de zece ţări să fie reprezentate
în parteneriat. Cum proiectele de capitalizare se concentrează pe transferul de practici, ele
necesită un anumit nivel de intensitate a cooperării. În acest context, complexitatea
gestionării unui parteneriat larg nu trebuie să fie subestimată. Este, de asemenea, importantă
asigurarea unui buget suficient disponibil pentru acoperirea cheltuielilor „delegaţiilor
importante” necesare pentru implementarea Proiectelor Fast Track.
Pentru acoperirea cheltuielilor delegaţiilor importante, este recomandat să se includă
organizaţiile implicate ca parteneri în formularul de aplicare. Acest lucru le permite să
primească fonduri FEDR. Dacă nu sunt oficial listaţi în formularul de aplicare, înseamnă
sau că participă pe cheltuială proprie sau că sunt implicaţi şi bugetaţi ca „experţi externi” cu
condiţia ca cheltuielile lor să fie pe deplin acoperite şi prin urmare suportate de unul din
partenerii oficiali.
Alte informaţii despre parteneri se găsesc la cap. 2.3.
- Durata
Durata recomandată pentru un proiect de capitalizare este mai scurtă decât pentru Proiectele
de Iniţiativă Regională şi în general nu ar trebui să depăşească 24 de luni. Acest lucru
pentru că proiectele trebuie mai puţin să lucreze la identificarea bunelor practici şi mai mult
să pregătească cât de repede terenul pentru transferul practicilor deja identificate. Alte
informaţii despre startul proiectelor se găsesc la cap. 4.1.3.
Este important să notăm că recomandările de mai sus în ceea ce priveşte durata includ
timpul necesar pentru încheierea proiectului deoarece data de finalizare a proiectului este şi
data finală a eligibilităţii cheltuielilor. (vezi şi cap. 5.1.1.2.)
Deoarece programul trebuie finalizat până la sfârşitul anului 2015, toate activităţile
proiectului şi cheltuielile trebuie efectuate până la sfârşitul anului 2014.
- Contribuţia FEDR
Contribuţia FEDR la Proiectele de Capitalizare poate fi între 300.000 Euro şi 3 mil. Euro.
Această contribuţie va fi în principal legată de nr. de parteneri implicaţi în proiect.
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2.1.3. Rezumatul caracteristicilor principale ale celor două tipuri de
intervenţii
Următorul tabel face un rezumat al caracteristicilor generale ale celor două tipuri de
intervenţii
Proiecte de Iniţiativă Regională

Proiecte de Capitalizare (Tip 2)

(Tip 1)
Scop

Schimbul, diseminarea şi transferul Transferul bunelor practici în programe
experienţelor. Posibila dezvoltare de noi principale
abordări este bazată pe schimbul de
experienţă
Nu este necesară
Obligatoriu

Implicarea
Autorităţii
de
Management/a
organismelor
intermediare
desemnate să preia
sarcinile autorităţii
de management
Sprijinul CE
Nu
Număr recomandat Depinde în general de intensitatea
2
cooperării propuse. Parteneriatele largi
de parteneri
sunt posibile în proiectele cu reţea slabă
dar un nr. limitat de parteneri este
recomandat proiectelor cu o intensitate
mare a cooperării.

Durata
3
recomandată
Bugetul
recomandat
Beneficiari

Da, pentru proiecte Fast Track
Nu există recomandări cu privire la nr.
De parteneri implicaţi dar sunt
recomandări cu privire la nr. de ţări
reprezentate în proiect:
Nr. min. ţări reprezentate: 6
Nr. max. ţări reprezentate: 10

În mini-programe, numărul de parteneri
nu trebuie să depăşească 8.
36 luni
24 luni
Mini-programe: până la 48 de luni
Min FEDR:
EUR 500,000
4
Max FEDR: EUR 5 million
Autorităţi publice şi instituţii guvernate de
legea publică (aşa cum sunt definite la
cap. 2.3.3)

Min FEDR:
EUR 300,000
Max FEDR: EUR 3 million
Autorităţi publice şi corpuri guvernate de
legea publică (aşa cum sunt definite la
cap. 2.3.3)

Important: Trebuie notat că alte criterii sau criterii mai stricte pot fi definite în cadrul
Termenilor de Referinţă ai fiecărui call de proiecte. În cazul unei neconcordanţe între
informaţiile date în Manualul Programului şi Termenii de Referinţă, criteriile care se
aplică sunt mai stricte. Termenii de referinţă sunt publicaţi pe site-ul programului:
www.interreg4c.eu

2.2. Activităţile proiectului
2.2.1. Componentele proiectului
Activităţile propuse de proiectele INTREREG IVC trebuie să fie logic organizate într-un
anumit nr. de componente care sunt descrise în formularul de aplicaţie. Componentele se
2
3
4

Alte informaţii despre parteneri se găsesc la cap. 2.3.
Durata recomandată include timpul necesar pt. finalizarea proiectului
Maximul bugetului FEDR recomandat va fi alocat numai în cazuri speciale(vezi cap. 2.1.1.)
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focusează fie pe ceva legat de implementare” (ex. „Management şi coordonare”.
„Comunicare şi diseminare”) fie pe ceva „legat de conţinut” (ex. „Schimbul de
experienţă”). Cu alte cuvinte, nu locaţia sau cronologia activităţilor determină dacă
activităţile aparţin uneia din componente. Proiectele de Iniţiativă Regională pot fi
subdivizate într-un maxim de 5 componente plus o componentă dedicată „Activităţilor
Pregătitoare”. Totuşi este recomandată limitarea pe cât posibil a nr. De componente pentru
a facilita managementul proiectului. Un minim de 3 componente (care sunt deja predefinite) trebuie în orice caz incluse. Componentele 1 şi 2 sunt dedicate activităţilor „legate
de implementare” (ex. „Management şi comunicare”). Cum aceste activităţi se aplică
tuturor proiectelor INTREREG IVC, ele sunt comune pentru cele două tipuri de intervenţii.
Componenta 3 se focusează pe activităţi „legate de conţinut” (ex. „Schimbul de
experienţă”) şi este diferită în funcţie de tipul de intervenţie selectat. Exemple de activităţi
tipice efectuate prin prisma acestor componente se regăsesc la cap. 2.2.2.
Logica din spatele activităţilor şi a componentelor este descrisă în cap. 2.1.6.- „Abordarea
şi metodologia” formularului de aplicare.
2.2.1.1. Componenta „Activităţi pregătitoare”
Proiectele de succes aprobate de Comitetul de Monitorizare pot primi fonduri din program
pentru costurile legate de pregătirea proiectelor INTERREG IVC. Costurile declarate în
cadrul componentei „Activităţi pregătitoare” trebuie să prezinte o legătură directă şi
demonstrabilă cu derularea proiectului.
Activităţi tipice în faza de pregătire a proiectului sunt următoarele:
- dezvoltarea ideii proiectului şi căutarea partenerilor
- întâlniri cu partenerii de proiect
- completarea formularului de aplicare
- participarea la forumul INTERREG IVC de căutare a partenerilor, seminarul
Aplicantul lider, consultarea individuală cu membrii JTS (Secretariatului
Tehnic Comun) şi/sau a punctelor de informare.
Costurile de pregătire trebuie să fie mai departe detaliate în formularul de aplicare şi
defalcate pe aceleaşi linii bugetare ca şi celelalte componente ale proiectului. Activităţile
trebuie să aibă loc şi costurile legate de acestea trebuie să fie făcute între 1 ian. 2007 şi data
depunerii formularului de aplicare la program. Aceste costuri trebuie plătite până la finalul
primei perioade de raportare. Ele trebuie raportate în primul raport de progres. Costurile
eligibile de pregătire sunt plafonate la 30.000 Euro.

2.2.1.2. Componenta 1 „Management şi coordonare”
Prima componentă este dedicată sarcinilor de management şi coordonare. Se referă la toate
activităţile legate de domeniul administrativ, juridic şi financiar care sunt necesare pentru
derularea unui proiect INTERREG IVC. Alte informaţii despre aceste sarcini pot fi regăsite
la cap. 2.3.4. şi 4.2. Se recomandă ca cheltuielile de management şi coordonare să
reprezinte o parte rezonabilă din totalul bugetului şi, în general, ele nu trebuie să
depăşească 20% din acest buget.

18

2.2.1.3. Componenta 2 „Comunicare şi diseminare”
Componenta 2 este dedicată sarcinilor de Comunicare şi Diseminare. Activităţile
desfăşurate sub egida acestei a doua componentă ţintesc diseminarea activităţilor
proiectului şi a rezultatelor obţinute în afara proiectului către reprezentanţi relevanţi din
Europa (ex. Elaboratorii de politici la nivel local, regional, naţional şi european). Aceste
sarcini sunt deosebit de importante într-un program de capitalizare ca INTERREG IVC
unde de rezultatele proiectului nu trebuie să beneficieze numai partenerii direct implicaţi ci
şi alte autorităţi locale sau regionale posibil interesate din Europa. Alte detalii despre
comunicare şi diseminare se găsesc la cap. 4.6.

2.2.1.4. Componenta 3 „Schimbul de experienţă”
Focusarea componentei 3 depinde de alegerea tipului de intervenţie.
 Proiecte de Iniţiativă Regională (tip 1)
INTERREG IVC are o orientare clară pe schimbul de experienţă şi în particular pe
identificarea şi analiza bunelor practici. Prin urmare, componenta 3 a Proiectelor de
Iniţiativă Regională tratează elementul principal al cooperării care este „Schimbul de
experienţe dedicat identificării şi analizării bunelor practici”.
Sub egida acestei componente bunele practici dezvoltate de parteneri în domeniile tratate de
proiect trebuie să fie identificate şi împărtăşite. Programul nu are cerinţe specifice în ceea
ce priveşte felul în care schimbul de experienţă trebuie să aibă loc. Organizarea activităţilor
în cadrul acestei componente pentru a asigura un schimb de experienţă eficient între
parteneri (exemple de activităţi dedicate schimbului de experienţă se regăsesc la cap. 2.2.2.)
rămâne la latitudinea fiecărui proiect de Iniţiativă Regională. Totuşi, pentru a contribui la
capitalizare la nivel de program, Proiectele de Iniţiativă Regională trebuie să asigure o
înregistrare şi o urmărire propice a acestor schimburi. În particular, la finalul procesului de
schimb, este necesară elaborarea unui document concret cum ar fi ghidul bunelor practici,
sau o colecţie de studii de caz sau un document cu recomandări. Acest document trebuie să
conţină un sumar atractiv şi cuprinzător al rezultatelor schimbului experienţelor de politici.
De exemplu, poate conţine informaţii detaliate asupra practicilor relevante identificate în
timpul schimbului de experienţă, cât şi o descriere a celor mai importante lecţii învăţate din
aceste practici. Ideal, documentul trebuie să fie de interes pentru oricare alte autorităţi
publice din Europa care se ocupă cu subiectele atinse de proiect.
Există numeroase metodologii dedicate identificării şi raportării practicilor de dezvoltare
locală sau regională. Practicile pot fi de diverse tipuri (ex. metodologii, proiecte, procese,
tehnici). Tabelul din anexa 2 oferă informaţiile minime care sunt general necesare pentru
descrierea unei practici. Se recomandă ca proiectul să ţină cont de aceste date de bază în
cadrul activităţilor efectuate în cadrul componentei 3.
Proiectele aprobate la al patrulea call trebuie suplimentar să elaboreze „Planuri de
Implementare”. Planul de implementare este definit ca un document care specifică cum
fiecare regiune participantă la cooperare vor lucra pentru a integra lecţiile învăţate din
cooperare în politicile lor locale, regionale sau naţionale relevante. Scopul este de a merge
mai departe de cerinţele menţionate mai sus (care de obicei rămân la nivel de proiect) prin
focusarea pe un rezultat mai specific la nivelul de „partener”.
 Proiecte de Capitalizare (tip 2)
În ceea ce priveşte al doilea tip de intervenţie, componenta 3 se concentrează pe elementul
principal al Proiectelor de Capitalizare care este „Schimbul de experienţă dedicat
transferului de bune practici în programe principale de Fonduri Structurale”.
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Proiectele de capitalizare trebuie descrise în cadrul acestei componente în maniera în care
fiecare regiune participantă va dezvolta planul său de acţiuni. Aşa cum este indicat în cap.
2.1.2., proiectele care aparţin acestui tip 2 de intervenţie trebuie să fie din start foarte
conştiente de existenţa bunelor practici în domeniul lor de cooperare. Acesta este motivul
pt. care, spre deosebire de Proiectele de Iniţiativă Regională, orientarea componentei 3 nu
trebuie să fie identificarea practicilor, ci felul în care regiunile participante vor transfera
bunele practici deja identificate în programele lor corespunzătoare operaţionale de Fonduri
Structurale. Depinde de fiecare Program de Capitalizare să definească activităţile necesare
pentru atingerea obiectivelor. Natura acestor activităţi poate fi similară acelora desfăşurate
sub egida componentei 3 a Proiectelor de Iniţiativă Regională (ex. Seminarii, workshop-uri,
vizite de studiu, schimburi de personal).
2.2.1.5. Componentele 4 şi 5
 Proiecte de Iniţiativă Regională (tip 1)
În ceea ce priveşte primul tip de intervenţie, componentele 4 şi 5 nu sunt pre-definite şi
aplicanţii sunt prin urmare liberi să folosească una sau ambele componente. Aşa cum s-a
indicat deja mai sus, cu cât este mai mare nr. de componente, cu atât mai dificil devine
managementul proiectului. Dacă totuşi se folosesc ambele componente, activităţile descrise
sub egida lor trebuie să fie complementare dar să nu se suprapună cu activităţile deja
planificate în cadrul celor 3 componente pre-definite. Activităţile legate experimentele
pilot, de dezvoltarea de noi abordări sau cu implementarea sub-proiectelor sunt cele ideal
dezvoltate în cadrul componentelor 4 şi 5. În ceea ce priveşte mini-programele,
implementarea sub-proiectelor trebuie să fie alocată doar componentei 4.
 Proiecte de Capitalizare (tip 2)
Deoarece al doilea tip de intervenţie se concentrează asupra transferului de bune practici de
dezvoltare regională în programe principale de Fonduri Structurale UE, nu va exista
oportunitatea pentru Proiectele de Capitalizare de a adăuga componente celor 3 predefinite. Prin urmare, toate activităţile legate de conţinut pentru Proiectele de Capitalizare
trebuie să fie grupate în componenta 3.
Secţiunea 3 a formularului de aplicare
Secţiunea 3 a formularului de aplicare este dedicată descrierii componentelor şi
include planuri de lucru detaliate ale fiecărei componente. Activităţile din acest
plan de lucru trebuie descrise cât de precis posibil. De exemplu, în ceea ce
priveşte evenimentele, detalii ca date (luni), durată (zile), locaţie (regiuni), tipul
participanţilor şi conţinutul tematic trebuie explicate. Aceste informaţii trebuie
detaliate din 2 motive principale. Primul, permite o înţelegere mai bună a
propunerii şi a naturii exacte a activităţii plănuite. De exemplu, la activităţile pilot,
permite verificarea îndeplinirii cerinţelor programului (vezi cap 2.2.3.). Al doilea,
aceste informaţii sunt necesare pentru monitorizarea implementării proiectului în
cazul în care aplicaţia este în final aprobată.

2.2.2. Lista activităţilor orientative
Exemple de activităţi caracteristice cooperării interregionale se regăsesc mai jos. Ele sunt
grupate conform sarcinilor principale pe care un proiect INTERREG IVC trebuie să le
îndeplinească:
- Management şi coordonare
 Finalizarea şi concluzionarea acordului de parteneriat
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 Pregătirea rapoartelor de progres
 Organizarea întâlnirilor grupului coordonator de proiect
 Monitorizarea şi controlul cheltuielilor apărute
- Comunicare
 Publicarea şi diseminarea prospectelor, broşurilor, ziarelor comune
 Organizarea de conferinţe de lansare şi finalizare comune
 Dezvoltarea web site-ului proiectului
 Organizarea de conferinţe de presă
 Diseminarea rezultatelor proiectului (ghiduri de bune practici, recomandări cu
privire la politici, etc.)
- Schimbul de experienţe
 Organizarea de seminarii tematice, ateliere de lucru, conferinţe comune
 Organizarea de vizite de studiu,vizite pe teren
 Organizarea de schimburi de personal
 Organizarea de sesiuni de training interregional comune
 Producerea de studii, expertize tematice comune
 Producerea de studii de caz, ghiduri de bune practici, recomandări de politici,
ghiduri strategice
 Dezvoltarea de planuri de acţiune
Aşa cum sunt descrise la cap. 2.1.1., Proiectele de Iniţiativă Regională cu un anumit nivel
de intensitate a cooperării pot propune mai multe lucrări (activităţi eligibile numai sub
anumite condiţii aşa cum sunt explicate în cap. 2.2.3.). Pe lângă cele listate mai sus,
activităţile tipice ale acestor proiecte mai pot include:
 Dezvoltarea comună a instrumentelor politicilor regionale (metodologii, software,
etc.)
 Implementarea comună a unor acţiuni pilot
 Implementarea comună a sub-proiectelor (incluzând mini-proiecte)
Lista nu este completă şi alte activităţi pot fi sprijinite de programe cu condiţia ca ele să
contribuie direct la atingerea obiectivelor programului, ca ele să respecte legislaţia UE din
domeniul managementului financiar şi de control, şi ca ele să respecte principiile de
finanţare cuprinse în program. Şi aceste activităţi vor trebui să îndeplinească 3 criterii
principale descrise în cap. următor.
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Activităţi la nivelul programului
Partenerii lideri ale proiectelor aprobate sunt în mod regulat invitaţi să participe la
un anumit nr. de evenimente şi activităţi organizate la nivelul programului cum ar
fi:
 Seminarii ale partenerilor lideri (organizate la scurt timp după aprobarea
înştiinţării partenerilor lideri cu privire la cerinţele şi caracteristicile
principale ale programului)
 Seminarii de finanţare
 Seminarii de comunicare
 Seminarii de capitalizare tematice
Chiar dacă nu este obligatorie, participarea la aceste evenimente este foarte
încurajată deoarece contribuie la îmbunătăţirea calităţii per ansamblu a
implementării programului. Aplicanţii trebuie deci să cunoască activităţile de mai
sus în momentul în care pregătesc o aplicare şi în particular când elaborează
bugetul. Se aşteaptă de la partenerii lideri să participe la un maxim de 3
evenimente pe an la nivelul programului.

2.2.3. Condiţii de respectat pentru activităţile propuse
Trebuie punctat că INTERREGIVC nu poate fi considerat şi folosit ca program substituent
programelor obiectivelor de convergenţă şi competitivitate sau oricăror alte programe la
nivel naţional, regional sau local.
Cu alte cuvinte, activităţile propuse în cadrul INTERREG IVC şi în particular cele legate de
dezvoltarea de noi abordări şi acţiuni pilot vor trebui să respecte următoarele 3 condiţii
fundamentale:
- Relevanţa pentru program
Toate activităţile propuse într-un proiect INTERREG IVC trebuie să fie aliniate
obiectivului general al programului şi trebuie să contribuie clar la îmbunătăţirea politicilor
locale şi regionale cuprinse în proiect.
- Interregionalitate
Activităţile cu caracter pur local nu pot fi susţinute prin INTERREG IVC. Caracterul
interregional al activităţilor trebuie deja demonstrat în formularul de aplicare. Acest lucru
este evident în activităţi cum ar fi organizarea de seminarii tematice comune. Pentru
dezvoltarea de noi abordări sau acţiuni pilot, caracterul interregional este deseori mai dificil
de justificat dar poate fi demonstrat în modalităţi diferite.
De ex., interregionalitatea acţiunilor pilot este clară când aceste acţiuni sunt direct legate de
transferul de practici de la o regiune la altă regiune.
Alt ex. este dezvoltarea de noi abordări de care beneficiază întreg parteneriatul. Bazat pe
schimbul de experienţă, partenerii din proiect pot realiza că nu au încercat niciodată o
anumită abordare. În această situaţie, un partener poate prelua iniţiativa în testarea acestei
noi abordări în teritoriul său cu cooperarea strânsă a celorlalţi parteneri. Dacă aceşti alţi
parteneri sunt direct implicaţi în pregătirea , implementarea şi evaluarea acestei noi
abordări, atunci se poate considera că activitatea este benefică întregului parteneriat. Acesta
este un alt caz în care interregionalitatea acţiunii pilot este demonstrată.
- Adiţionalitate
Valoarea adăugată a cooperării propuse trebuie clar demonstrată. Într-adevăr, activităţile
propuse de programele INTERREG IVC trebuie să fie diferite de sarcinile normale şi
regulate ale partenerilor implicaţi în proiect. În particular, acţiunile pilot trebuie să
reprezinte activităţi adiţionale care nu vor fi desfăşurate fără suportul programului
INTREREG IVC.
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2.2.4. Monitorizarea activităţilor şi realizărilor proiectului
Evaluarea proiectelor şi programelor de cooperare interregională este o sarcină importantă
şi provocatoare. Este importantă deoarece, pe parcursul implementării programului,
utilitatea şi eficienţa cooperării interregionale va trebui să fie clar demonstrate. Este
provocatoare deoarece, comparat cu alte programe clasice de politică regională, realizările
cooperării interregionale sunt adesea mai puţin tangibile. Acesta este şi motivul pentru care
sistemul de monitorizare se concentrează în primul rând pe rezultate, care sunt definite mai
jos. Impactul apare adesea înainte de finalizarea proiectului şi depinde de fiecare proiect să
se raporteze dacă este posibil la acest tip de realizare.
2.2.4.1. Definirea output-urilor şi a rezultatelor.
Output-urile sunt livrările tangibile ale proiectului. Ele rezultă direct din activităţile derulate
prin proiect. Reprezintă un raport despre care sunt principalele „produse” livrate de proiect.
Ele nu conduc la o judecată calitativă asupra output-urilor proiectului. Cu alte cuvinte, un
proiect nu va avea neapărat succes datorită faptului că organizează un nr. mare de ateliere
de lucru. Indicatorii de output sunt măsuraţi în unităţi fizice cum ar fi nr. de seminarii,
vizite, conferinţe, participanţi, publicaţii, bune practici identificate sau politici la care se
referă.
Rezultatele sunt efecte directe şi imediate rezultând din proiect şi din producţia de outputuri. Ele nu se raportează la care sunt output-urile proiectului ci la de ce proiectul livrează
anumite output-uri. Organizarea evenimentelor interregionale, identificarea şi diseminarea
bunelor practici, elaborarea de politici recomandate sunt câteva din mijloace. Aceste
activităţi sunt făcute cu scopul de a obţine efecte specifice pe care indicatorii de rezultate ar
trebui să le estimeze şi se măsoară în termeni cuantificaţi. Prin urmare, în comparaţie cu
output-urile, ele implică o valoare calitativă. Ele vor trebui de asemenea măsurate în unităţi
fizice cum ar fi nr. de personal cu capacitate mărită, nr. de bune practici transferate cu
succes sau nr. de politici îmbunătăţite.

Rezultate
(efecte directe şi imediate)
Ex. Personal cu capacitate mărită, activităţi rezultate, bune practici transferate,
influenţe asupra politicilor

Output-uri
(bunuri sau servicii tangibile)
ex. Întâlniri, publicaţii, instrumente, bune practici identificate

Intrări

Proiect
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Alte informaţii detaliate cu privire la evaluarea fondurilor structurale pot fi găsite la
următorul
link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sg2000_en.gtm
2.2.4.2. Indicatorii de performanţă ai proiectului
a/Indicatori pre-definiţi la nivel de program
Anexa 2 la Programul Operaţional INTERREG IVC prezintă o privire de ansamblu asupra
sistemului de monitorizare a programului. Pentru a asigura consistenţa în evaluarea
programului, fiecare proiect trebuie să îndeplinească un anumit nr. de indicatori de outputuri şi rezultate pre-definite conform tipului de intervenţie selectat. Aceşti indicatori sunt
inseraţi automat într-o secţiune componentă a formularului de aplicare şi aplicanţii trebuie
doar să estimeze valoarea ţintă a acestora. Abordarea propusă de fiecare proiect trebuie să
fie realistă şi prin urmare este recomandat să nu se supraestimeze aşteptările privind aceşti
indicatori. Informaţii suplimentare cu privire la înţelesul fiecăruia din aceşti indicatori se
regăseşte şi în anexa 3 la prezentul document. Este recomandat ca aplicanţii să citească
cu atenţie această anexă înainte să completeze secţiunea indicator din formularul de
aplicare.
Lista indicatorilor pre-definiţi în formularul de aplicare
1/ Contribuţia la obiectivele programului
1.1/ Obiectiv: Schimbul de experienţă şi îmbunătăţirea capacităţilor şi a
cunoştinţelor împuterniciţilor la nivel local şi regional în particular prin colaborarea
regiunilor cu mai puţină experienţă cu regiuni cu mai multă experienţă
Indicatori de output-uri:
 Nr. de evenimente interregionale organizate prin proiect pentru schimbul de
experienţă
 Nr. total de participanţi la toate evenimentele interregionale
Indicatori de rezultate:
 Nr. de membri aparţinând personalului cu capacităţi crescute (conştientizare,
cunoaştere, abilităţi) rezultat din schimbul de experienţă la evenimentele
interregionale
 Nr. de planuri de acţiuni dezvoltate de regiunile din obiectiv convergenţa mai
departe de lecţiile învăţate de la regiunile din obiectiv competitivitatea
1.2/ Obiectiv: Identificarea, împărtăşirea şi transferul bunelor practici în politici
regionale şi în programe principale UE de Fonduri Structurale
Indicatori de output-uri:
 Nr. de bune practici identificate de Proiectele de Iniţiativă Regională
 Nr. de bune practici deja identificate şi puse la dispoziţia actorilor
regionali şi locali implicaţi în Proiectele de Capitalizare
Indicatori de rezultate:
 Nr. de bune practici transferate cu succes în cadrul Proiectelor de
Iniţiativă Regională (dacă sunt aplicabile)
 Nr. de planuri de acţiune dezvoltate în cadrul Proiectelor de Capitalizare
 valoarea fondurilor (de Coeziune/FEDR/FSE) dedicate implementării
bunelor practici obţinute din Programele de Capitalizare
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1.3/ Obiectiv: Îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale
Indicatori de output-uri:
 Nr. de politici regionale/locale şi instrumente adresate tematicilor atinse
de proiect
Indicatori de rezultate:
 Nr. de politici regionale/locale şi instrumente îmbunătăţite în domeniile
atinse de proiect
2./ Performanţa generală a proiectelor
2.1. / Management şi coordonare
Indicatori de ieşiri
 Nr. mediu de întâlniri ale grupurilor de management organizate pe an în
cadrul proiectului
2.2./ Comunicarea şi Diseminarea
Indicatori de output-uri:
 Nr. de articole de presă diseminate
 Nr. de broşuri (nr. de probleme identificate, nu nr. de copii printate sau
diseminate)
 Nr. de copii al broşurilor diseminate
 Nr. de ziare (nr. de probleme identificate, nu nr. de copii printate sau
diseminate)
 Nr. de copii al ziarelor diseminate
 Nr. de evenimente organizate în scopul diseminării
 Nr. de alte evenimente (cu prezentări, standuri despre activităţile proiectului)

Indicatori de rezultat:
 Nr. de articole/ apariţii publicate în presă sau alte mijloace media
 Nr. estimat de participanţi la evenimente
 Nr. mediu de vizite pe lună ale website-ului proiectului

Experienţa anterioară privitoare la proiectele de cooperare interregională a arătat că
proiectele cu un nivel de bază de intensitate a cooperării pot uneori să conducă la transferul
concret de bune practici între parteneri. Acesta este motivul pentru care Proiectele de
Iniţiativă Regională cu un nivel de bază al intensităţii cooperării se pot angaja totuşi la un
nr. limitat de transferuri de bune practici în cadrul componentei 3. Acest indicator predefinit de rezultat rămâne totuşi opţional pentru proiectele care aplică sub egida primului tip
de intervenţie.
Aşa cum este explicat la cap 2.2.1., în cazul în care transferul implică activităţi mai
complicate, cum sunt activităţile pilot, Proiectul de Iniţiativă Regională va fi caracterizat de
un nivel înalt al intensităţii cooperării iar aceste activităţi mai complicate ar trebui în
principiu organizate în afara componentei 3 (de ex. în cadrul componentei 4).

b/ Indicatori autodefiniţi
Pe lângă indicatorii pre-definiţi, fiecare proiect are oportunitatea de a defini proprii săi
indicatori de output-uri sau rezultate. Aceşti indicatori autodefiniţi trebuie să existe în
secţiunea componentă a formularului de aplicare. Aplicanţii trebuie să se asigure că
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indicatorii pe care îi propun sunt semnificativi şi măsurabili. Trebuie de asemenea făcută o
distincţie clară între indicatorii de output-uri şi cei de rezultat.

Exemple de indicatori autodefiniţi
Exemple de proiecte
Indicatori de output-uri
Managementul apelor - Nr.de bazine de râuri la care se
cu
o
concentrare referă proiectul
deosebită
asupra - Nr.de expertize comparative asupra
prevenirii inundaţiilor
nr.de caracteristici ale inundaţiilor
recente din regiunile participante
- Nr.de campanii de conştientizare
asupra
inundaţiilor
care
sunt
analizate în cadrul proiectului
Dezvoltarea serviciilor - Nr.de soluţii inovatoare de ede
e-government government identificate în regiunile
regional şi local
participante
- Nr.de
evenimente
comune
organizate pentru a creşte gradul de
conştientizare a elaboratorilor de
politici
asupra
dezvoltării
egovenment-ului
Mini
program
pe - Nr.de subproiecte susţinute
managementul
- Nr.de
participanţi
implicaţi
în
clusterului
subproiecte
- Nr.de clustere existente în regiunile
participante
- Nr.de tipuri de afaceri reprezentate
în aceste clustere

-

-

-

Indicatori de rezultat
Nr.de
noi
proiecte
dedicate
managementului apelor rezultând din
schimbul de experienţă
Nr.de noi planuri de management asupra
bazinelor râurilor iniţiate prin cooperare
Nr.de noi instrumente dezvoltate pentru
campaniile de conştientizare asupra
inundaţiilor
Nr.de noi aplicaţii de e-government iniţiate
prin cooperare
Nr. de elaboratori de politici locali cu
capacităţi mari în ceea ce priveşte
problemele de e-government

- Nr.de noi legături stabilite între firmele de
afaceri, institutele de cercetare şi
autorităţile publice
- Nr.de tipuri de firme de afaceri care se
alătură clusterelor existente datorită
cooperării
- Nr.de noi clustere iniţiate datorită
cooperării
- Nr.de noi instrumente create pentru a
susţine
dezvoltarea
clusterilor
(ex.
Recrutarea managerului de cluster, crearea
de noi scheme de riscul capitalului
disponibile pt. IMM-uri)

2.2.4.3. Caracterul inovator al rezultatelor proiectului
Proiectele finanţate din program trebuie să explice caracterul inovator al rezultatelor lor
aşteptate. Este foarte clar că noţiunea de valoare adăugată este relativă: ceea ce înseamnă
practică comună în concepţia generală a autorităţilor publice sau într-un anumit context
european poate fi extrem de inovativ pentru autorităţi publice mai mici sau într-un alt tip de
context (şi invers). În orice caz, se recomandă ca, înainte de dezvoltarea unei idei de
proiect, aplicanţii să verifice încă odată pe website-ul programului tipul de proiecte de
cooperare interregională care au fost deja finanţate (www.interreg3c.net ) sau care sunt în
acest moment susţinute (www.interreg4c.eu). Ideal, trebuie să se asigure că propriul proiect
şi rezultatele sale aşteptate vor fi cu valoare adăugată comparativ cu aceste iniţiative trecute
sau existente.
Problematica valorii adăugate a proiectului este în mod particular importantă pentru
proiectele care urmează INTERREG IIIC, care trebuie să demonstreze clar cum vor depăşi
cooperarea din trecut. Această valoare adăugată poate fi în particular reflectată prin
următoarele caracteristici ale proiectului:
 Parteneriatul propus
 Tema abordată
 Intensitatea a cooperării selectată
2.2.4.4. Durabilitatea rezultatelor proiectului
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Una din cerinţele de bază ale oricărui proiect finanţat public este de a demonstra în faza de
aplicare că rezultatele planificate obţinute prin proiect nu se vor pierde la sfârşitul perioadei
de finanţare. Astfel, modul în care aplicanţii evidenţiază durabilitatea rezultatelor
proiectului trebuie să fie clar explicat în secţiunea 2 a formularului de aplicare. În contextul
programului INTERREG IVC, trebuie notat că această noţiune de durabilitate este strâns
legată de însăşi relevanţa proiectului. Dacă relevanţa unei propuneri este clară, înseamnă că
felul în care schimbul interregional de experienţă va avea impact direct asupra politicilor
regionale este demonstrat. Acest impact asupra politicilor şi integrarea bunelor practici în
politici şi strategii regionale sau locale sunt deci cele mai bune metode de a demonstra
durabilitatea rezultatelor proiectului în cadrul INTERREG IVC.
În ceea ce priveşte comunicarea şi diseminarea, programul are următoarele 2 cerinţe pentru
a asigura disponibilitatea output-urilor proiectului:
- fiecare proiect aprobat trebuie să dezvolte site propriu unde să fie disponibile
informaţiile importante despre proiect (ex. obiective, parteneri, activităţi,
principalele ieşiri cum sunt ghidurile de bune practici). Vezi şi cap 4.6.1.
- website-ul proiectului (sau măcar output-urile importante) trebuie să
rămână disponibile pentru un minim de 5 ani după închiderea
proiectului. Costurile acestei măsuri, care sunt relativ mici, trebuie să fie
acoperite întregime de parteneriat.

2.3. Parteneriatul
Important: Trebuie notat că pe lângă condiţiile generate subliniate mai jos pot fi
definite alte criterii mai stricte sau diferite în termenii de referinţă ai fiecui call de
proiecte. În cazul unei contradicţii între informaţiile date în Manualul Programului şi
Termenii de Referinţă, se aplică criteriile mai stricte. Termenii de Referinţă sunt
publicaţi pe site-ul programului www.interreg4c.eu

2.3.1. Structura parteneriatului
Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puţin 3 ţări, din care cel puţin 2 parteneri
trebuie să fie dintre membrii UE şi finanţaţi prin programele INTERREG IVC.
Pe lângă aceste cerinţe minime, care determină eligibilitatea unui proiect, parteneriatul
trebuie întotdeauna, ca regulă generală, să faciliteze eficient implementarea şi să reflecte
obiectivele proiectului. Complexitatea unui parteneriat larg nu trebuie subestimată şi nr. de
parteneri implicaţi în proiect este strâns legat de intensitatea cooperării. Cu cât este mai
mare nivelul intensităţii, cu atât trebuie să fie mai mic nr. de parteneri. Recomandări cu
privire la nr. potrivit de parteneri în funcţie de tipul de intervenţie se găsesc la cap. 2.1.
Mai trebuie notat că programele INTERREG IVC sunt singurele programe INTERREG
care acoperă întreaga Europă. Este deci recomandat ca parteneriatele să acopere o arie
largă europeană deoarece configuraţia permite partenerilor să împărtăşească experienţa lor
şi să-şi confrunte practicile cu culturi şi contexte foarte diferite. Problematica este reflectată
în al cincilea criteriu de selecţie dedicat „Calităţii partenerilor” (vezi anexa 4). În particular,
acoperirea geografică trebuie în principiu să treacă mult de ariile normale ale programelor
transfrontaliere şi transnaţionale. Este posibil ca un parteneriat care este în esenţă
transnaţional (ex. majoritatea partenerilor venind dintr-o arie INTERREG IVB cu câţiva alţi
parteneri externi doar simbolic implicaţi în colaborare) să nu fie considerat ca valoare
adăugată pentru INTERREG IVC. Acest lucru este valabil mai ales în această perioada de
programa când art. 21 al Reglementărilor FEDR nr.1080/2006 permite, în anumite condiţii,
ca parte a finanţării (până la 20% din contribuţia FEDR) programelor de cooperare
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internaţională şi transnaţională să fie cheltuită în afara ariei geografice normal eligibile.
Acoperirea geografică echilibrată trebuie să fie reflectată şi în termenii financiari.
Alocarea bugetului trebuie în principiu echilibrată între ţări, incluzând între un grup de ţări
apropiate geografic şi celelalte ţări reprezentate.
Calitatea componenţei parteneriatului este de asemenea legată de implicarea proporţionată a
diferiţilor parteneri. O participare echilibrată a partenerilor este recomandată şi se reflectă la
2 niveluri. Primul, implicarea partenerilor în diferite activităţi ale proiectului şi în
coordonarea proiectelor trebuie să fie explicat cât de detaliat posibil în formularul de
aplicare. Al doilea, implicarea proporţională a partenerilor este de asemenea reflectată în
contribuţia lor financiară. Este clar că bugetul unui partener trebuie să fie aliniat nivelului
costurilor în ţara acestuia. Dar orice diferenţe majore între bugetele partenerilor trebuie
justificată clar în formularul de aplicare.
În final, alăturarea regiunilor cu experienţă mai puţină cu regiuni mai avansate este de
asemenea unul din obiectivele programului şi trebuie luată în considerare de aplicanţii la
proiect când îşi construiesc parteneriatele.

2.3.2. Finanţarea parteneriatului
2.3.2.1. Finanţare pentru partenerii membrii UE şi Norvegia
În cadrul programelor INTERREG IV C, activităţile de proiect eligibile sunt cofinanţate de
FEDR în proporţie de 75% sau 85% depinzând de statul membru în care partenerul este
fizic localizat (determinat de adresa acestuia). Ceilalţi 25 sau 15% trebuie să fie puşi la
dispoziţie de partenerul însuşi. Sursele cofinanţării proprii pot fi variate. Pot veni din
bugetul propriu al partenerului sau din surse publice la nivel local, regional sau central.
Nu este posibil să se primească o plată în avans de la FEDR prin programul INTERREG
IVC. Acest lucru înseamnă că fiecare proiect trebuie să prefinanţeze activităţile sale până
în momentul în care depune un raport de progres şi cere fondurile alocate prin program
pentru activităţile efectuate şi plătite în perioada trecută. Apoi programul rambursează 75
sau 85% din totalul eligibil al cheltuielilor declarate de fiecare partener - asigurându-se că
25 respectiv 15% pot să fie puşi la dispoziţie din surse publice. Partenerii de proiect trebuie
prin urmare să dispună de suficiente lichidităţi dacă vor să fie implicaţi în proiecte
INTERREG IVC.
Programele de Cooperare Interregională sub egida Convergenţei şi
Competitivităţii
Potrivit reglementărilor Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 art. 37§ (b), unele
regiuni pot să fi prevăzut o prioritate în cooperarea interregională în cadrul
Programelor lor Operaţionale de Convergenţă şi Competitivitate. În principiu,
aceste regiuni ar trebui să dezvolte proiecte cu alte regiuni care au introdus
aceleaşi referinţe de cooperare interregională în Programele lor Operaţionale.
Pentru proiectele de cooperare din cadrul Programelor de Convergenţă şi
Competitivitate, fiecare din ele va avea propriul său contract şi propria sa
Autoritate de Management. Cum acest lucru oferă şanse de cooperare
semnificative în parteneriat, acest tip de iniţiativă ar trebui să fie dedicată
proiectelor cu cooperare intensivă cu un nr. limitat de regiuni.
Se poate întâmpla ca regiunile amintite mai sus să trebuiască să lucreze cu
parteneri care nu au astfel de referinţe despre cooperarea interregională în
Programele lor Operaţionale. În acest caz şi pentru a evita complicaţii
suplimentare, este recomandat ca toţi partenerii din proiecte care aplică la
INTERREG IVC să se asigure că nici un alt partener nu primeşte finanţare
din Programe Operaţionale de Convergenţă şi Competitivitate.
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În cazuri excepţionale şi bine justificat, unele regiuni îşi pot utiliza fondurile
regionale pe care să le implice într-un proiect din programul INTERREG
IVC. Ele nu vor primi nici un fond INTERREG IVC, dar în schimb vor
finanţa participarea lor cu bugetul din programul regional, care va fi listat ca
„alte fonduri” în aplicarea pentru INTERREG IVC. Acestor proiecte speciale
li se vor aplica următoarele condiţii:
- regiunea finanţată de Programul Operaţional nu poate fi Partenerul
Coordonator în proiectul INTERREG IVC. Partenerul
Coordonator poartă întreaga responsabilitate administrativă,
financiară şi legală (vezi cap.2.3.4.) pentru implementarea
proiectului. Acesta este motivul pentru care Partenerul
Coordonator trebuie să fie un partener”întreg” la proiect.
- Pe lângă partenerul/ii finanţaţi din programul regional,
parteneriatul trebuie să implice cel puţin încă 2 parteneri care
provin dintre celelalte state membre UE care să fie finanţaţi din
programele INTERREG IVC
- Cel puţin 3 parteneri care provin din 2 alte state membre UE sunt
finanţaţi prin INTERREG IVC
- Un partener trebuie să fie finanţat sau prin INTERREG IVC sau
prin programul regional, dar nu prin ambele programe în acelaşi
timp. Mai trebuie amintit că cheltuielile pot fi finanţate numai
dintr-o singură sursă.
- Procedurile de termene limită, aprobare şi raportare ale
programelor regionale vor diferi de cele ale programelor
INTERREG IVC şi de aceea mecanismul managementului
activităţilor partenerilor finanţaţi diferit devine extrem de
complex. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se
alcătuieşte un proiect.
Partenerii din Norvegia nu sunt eligibili pentru a primi fonduri FEDR, dar pot primi
finanţare de 50% din fonduri naţionale pre-alocate, pe care Norvegia le poate pune la
dispoziţie în contextul participării sale directe la programul INTERREG IVC. Fondurile
naţionale norvegiene sunt de asemenea remunerate de programul INTERREG IVC ca
urmare a aplicării şi acceptării raportului de progres al proiectului.
Sursa şi procentul finanţării
Statele participante (UE + Norvegia)
75 % FEDR
Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda,
Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia, Marea Britanie
85 % FEDR
Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Estonia, Grecia, Ungaria,
Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia,
Slovenia.
50% fonduri norvegiene
Norvegia

2.3.2.2. Finanţarea pentru parteneri şi activităţi din afara statelor membre UE
Partenerii care provin din afara teritoriului UE pot participa cu fonduri proprii.
Partenerii din Norvegia sunt eligibili pt. fonduri norvegiene procurate prin programele
INTERREG IVC. Elveţia are de asemenea rezervate unele fonduri care sunt direct
aprovizionate de cantoane. Alte informaţii pot fi solicitate de la Punctul INTERREG de
Informare Naţională al Elveţiei.
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În unele cazuri se pot obţine fonduri prin instrumentele UE (cum ar fi ENPI5 sau IPA6) sau
prin alocaţii naţionale speciale. În caz de cofinanţare prin instrumentele UE, trebuie reţinute
următoarele:
- finanţarea provenită din alte instrumente trebuie să urmeze administrare şi
monitorizare separată, chiar dacă proiectul a fost construit ca un întreg
- termenele limită de aprobare şi procedurile administrative ale instrumentelor
diferite variază şi pot să nu se încadreze în ciclul INTERREG IVC. Acest
lucru trebuie deci luat în considerare cu atenţie de parteneri atunci când îşi
planifică activităţile şi bugetarea costurilor.
- D.p.d.v. contabil o cheltuială poate fi alocată unui singur program. Acţiunile
bugetate şi plătite de partenerii UE şi Norvegia şi cofinanţate de FEDR şi din
alocaţii Norvegiene sunt raportate programului INTERREG IVC. Alte părţi
ale proiectului bugetate şi finanţate de parteneri non UE prin alte
instrumente trebuie să fie monitorizate de alte corpuri de management
corespunzătoare.
În baza art 21 al Reglementărilor (EC) Nr.1080/2006, cheltuielile apărute la partea de
implementare a proiectelor în afara UE, mai ales în ţările eligibile pentru a primi fonduri
IPA, pot fi cofinanţate dacă sunt în beneficiul proiectului şi nu depăşesc 10% din bugetul
proiectului INTERREG IVC. Cheltuiala trebuie să fie bugetată, plătită şi provenită de la
membrii UE sau Norvegia. Activităţile relaţionate acesteia trebuie să fie menţionate explicit
şi justificat în formularul de aplicare aprobat. În general activitatea din afara UE este legată
de participarea oficială a unui partener non UE la proiect şi permite partenerilor UE să preia
parte a costurilor aparţinând partenerului non UE pentru a facilita partciciparea acestuia.
Vă rog notaţi că în ceea ce priveşte costurile de călătorie pentru parteneri UE care
călătoresc în afara UE, acestea nu pot face parte din regula ceilor 10% menţionată mai sus,
dar sunt eligibile ca orice alte costuri de transport (cu cdt. Ca activităţile relaţionate să fie
prevăzute şi justificate în formularul de aplicare).
2.3.2.3.Declaraţia de cofinanţare
În faza de aplicare, programele INTERREG IVC necesită dovezi că sumele de cofinanţare
ale partenerului Coordonator şi cele proprii ale partenerilor au fost asigurate şi că vor fi
disponibile pentru implementarea proiectului aşa cum s-a specificat în formularul de
aplicare. Dovada este făcută în formularul declaraţie de cofinanţare. Declaraţia de
cofinanţare este obligatorie pentru toţi partenerii din formularul de aplicare, fie parteneri
UE sau non UE. Este necesară înainte ca proiectul să fie declarat eligibil programului. Este
prin urmare important să se ia în considerare această cerinţă din timp, încă din faza de
pregătire pentru ca declaraţia de cofinanţare să fie disponibilă cel târziu înainte de
închiderea call-ului când aplicaţia trebuie depusă la JTS. Modelul declaraţiei de cofinanţare
este disponibil împreuna cu pachetul de aplicare la www.interreg4c.eu
Alte cerinţe referitoare la declaraţia de cofinanţare se găsesc la cap. 3.3 şi 3.4. ale
Manualului Programului.

5

Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat, pt. Alte informaţii vezi
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
6

IPA: Instrumentul pentru Asistenţă Pre-accesare, susţine candidaţii şi tările potenţial candidate ca membrii
UE. Pt.detalii vezi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm
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2.3.3. Statutul legal al partenerilor
Pentru a fi eligibil la FEDR sau la fonduri norvegiene pre-alocate, beneficiarii trebuie să fie
autorităţi publice sau corpuri ale căror cheltuieli sunt considerate cheltuieli publice în
conformitate cu art. 2 (5) al Reglementărilor (EC) Nr. 1083/2006. Acest lucru se aplică mai
ales corpurilor care acţionează în conformitate cu directiva 2004/18/EC. Capitolul care se
referă la asta descrie după cum urmează.
Definiţia organismelor guvernate de legea publică
Organismele guvernate de legea publică conform directivei 2004/18/EC, Art. 1
înseamnă orice organism:
(a) stabilit pt. scopul specific de a îndeplini necesităţi în interesul general, fără
a avea un caracter industrial sau comercial;
(b) având personalitate juridică;
(c) finanţat, în mare majoritate, de stat, autorităţile regionale sau locale, sau
alte corpuri guvernate de legea publică;
sau subordonat al supervizării manageriale a acestor organisme;
sau având un consiliu administrativ, managerial sau de supervizare, din ai cărui
membrii mai mult de jumătate sunt numiţi de stat, autorităţi locale sau
regionale, sau de alte corpuri guvernate de legea publică.

Fiecare stat membru este responsabil pentru confirmarea statututlui legal al
partenerilor localizaţi pe teritoriul acestora. Prin urmare, în caz de dubii cu privire la
statutul lui, partenerul trebuie să contacteze direct reprezentantul statului membru din care
face parte. Detaliile de contact ale statului membru sunt disponibile pe site-ul programului
(www.interreg4c.eu).
Sectorul privat (ex. organizaţii cu profit sau non profit care nu îndeplinesc cerinţele
menţionate mai sus) pot participa la proiecte pe costul propriu atâta timp cât participarea
partenerului privat este clar relevantă pentru obiectivul general al proiectului şi în particular
pentru schimbul de experienţă la nivelul politicilor.
În continuare referitor la reguli, sectorul privat poate fi subcontractat de parteneri pentru a
presta servicii sau pentru a asista la implementarea unor anumite activităţi, sub titulatura de
expert extern. Aplicările din partea autorităţilor naţionale, regionale sau locale, sau
parteneriatele având cel puţin o participare relevantă şi solidă a autorităţilor locale şi
regionale în cadrul lor, vor fi considerate ca prioritare în procesul de selecţie. Pentru
maximizarea impactului acestui program asupra politicilor regionale şi locale de-a lungul
graniţelor UE, aplicanţii sunt puternic încurajaţi să includă autorităţile publice competente
şi relevante în cadrul proiectelor lor.
Aceste reguli reflectă obiectivele specifice ale programului INTERREG IVC şi
concentrarea în particular pe participarea autorităţilor regionale şi locale. Corpurile
guvernate de legea publică sunt de asemenea eligibile, dar relevanţa lor pentru INTERREG
IVC trebuie să fie precis definită în formularul de aplicare, în particular la cap. 5
„Parteneriat”. Trebuie explicată legătura lor cu autorităţile regionale/locale şi demonstrată
capacitatea lor de a influenţa politicile la nivel local şi regional.
Proiectele INTERREG IVC pot să implice numai parteneri contribuabili. Nu e posibilă
participarea cu statut de „observator”, spre ex. pentru a fi partener oficial, este necesară o
contribuţie financiară. De asemenea nu este posibilă participarea ca „sub-partener” şi
primirea de fonduri FEDR printr-o altă organizaţie parteneră/ organizaţie umbrelă listată în
formularul de aplicare. Orice organizaţie care contribuie la implementarea proiectului şi
primeşte fonduri din program trebuie să apară listată ca partener formal în proiect şi drept
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urmare necesită respectarea regulilor naţionale şi europene şi o plată completă de la
partener în baza unui contract facturată înainte ca aceste costuri să poată fi raportate de
partenerul oficial în raportul de progres.
Singurul caz în care fondurile FEDR sunt alocate printr-o altă organizaţie partener sunt
mini- programele. Partenerii principali din mini-programe alocă fonduri participanţilor la
sub-proiecte pe baza call-urilor de propuneri. Cheltuielile lor sunt apoi raportate ca
cheltuieli ale partenerului principal pe al cărui teritoriu se află participantul la sub-proiect.
(vezi cap. 2.1.1)

2.3.4. Partenerul lider
Fiecare proiect trebuie să urmeze principiile aşa numitului partener lider, cee ce înseamnă
că dintre partenerii care duc la îndeplinire proiectul, unul este numit pentru a acţiona ca
partener lider şi în consecinţă pentru a forma legătura dintre proiect şi Secretariatul Tehnic
Comun/ Autoritatea de management. Partenerul lider îşi asumă responsabilitatea pentru
managementul, comunicarea, implementarea şi coordonarea activităţilor între partenerii
implicaţi.
Partenerul lider:
 Semnează şi depune formularul de aplicare din partea parteneriatului
 În cazul aprobării proiectului, semnează un contract de subvenţie cu autoritatea de
management pentru suma totală a subvenţiei
 Este responsabil cu împărţirea sarcinilor între partenerii implicaţi în proiect şi se
asigură că aceste sarcini sunt în mod consecvent îndeplinite în concordanţă cu
formularul de aplicare şi contractul de subvenţie.
 Compune acordul de parteneriat cuprinzând printre altele prevederile care
garantează managementul financiar (vezi şi cap 4.1.2.) (Un model de acord de
parteneriat poate fi găsit pe site-ul programului şi trebuie să fie adaptat la
necesităţile şi contextul specific al proiectului şi al parteneriatului)
 Asigură un sistem eficient de control şi management intern
 Se asigură de raportarea corectă şi în timp a proiectului către Secretariatul Tehnic
Comun.
 Cere şi primeşte plăţile pentru finanţarea programului
 Transferă fondurile către parteneri fără întârziere în concordanţă cu sumele raportate
în raportul de progres.
Întreaga responsabilitate administrativă şi financiară pentru proiect cade deci în sarcina
partenerului lider. Partenerul lider poate să fie doar unul din statele membre UE sau în
cazuri excepţionale foarte bine justificate poate de asemenea să fie din Norvegia. În
prezent, partenerii din Elveţia nu îşi pot asuma rolul de partener lider.
Pentru a asigura implementarea acestor sarcini, partenerul lider trebuie să organizeze un
management şi un sistem de coordonare eficient şi de încredere. Pentru acest scop fiecare
proiect trebuie să numească sau să sub-contracteze următoarele două poziţii pentru
managementul proiectului:
- un coordonator
Coordonatorul este responsabil pentru organizarea lucrărilor proiectului. Coordonatorul
trebuie să fie calificat în managementul proiectelor Europene cât şi în subiectele abordate
de proiect. Coordonatorul trebuie să fie capabil să acţioneze ca forţă de conducere în
parteneriat şi să mobilizeze partenerii pentru a îndeplini obiectivele din aplicaţie în timpul
alocat acestora.
- un manager financiar
Managerul financiar este responsabil cu contabilitatea, raportările financiare, gestiunea
internă a fondurilor FEDR şi cofinanţarea naţională. Managerul financiar trebuie să lucreze
32

în contact strâns cu coordonatorul, auditorii şi partenerii pentru a facilita un management
financiar eficient al proiectului. Managerul financiar trebuie să cunoască regulile contabile,
tranzacţiile internaţionale, legislaţia UE şi naţională cu privire la managementul FEDR,
achiziţiile publice şi controlul financiar.
Coordonatorul şi managerul financiar trebuie să vorbească fluent limba engleză care este
folosită pentru toată comunicarea cu Secretariatul Tehnic Comun şi alte corpuri implicate în
programe de management.

2.4. Detalii cu privire la buget şi eligibilitate
Este important ca în cadrul proiectelor să fie luate în considerare încă de la bun început
problemele financiare. Acest mod de abordare necesită implicarea tuturor partenerilor la
lucrările pregătitoare şi întâlnirile de planificare pe perioada fazei de dezvoltare a aplicării
proiectului. Timpul investit înainte de depunerea aplicaţiei rezultă în parteneriate puternice
cu responsabilităţi clare şi bugete alocate bine justificate. O bună pregătire este
fundamentală pentru a asigura un start prompt al activităţilor proiectului după aprobare, cât
şi o implementare adecvată apoi.
Este bineînţeles util să se estimeze potenţialul fondurilor disponibile şi să se ţină contde
recomandările cu privire la un buget rezonabil de proiect în funcţie de tipul de intervenţie
despre care se aminteşte în cap. 2.1. Bugetul total trebuie să fie rezonabil comparat cu
activităţile planificate, durata proiectului şi numărul de parteneri implicaţi. În particular,
acest lucru inseamnă să fie întotdeauna pregătit un buget detaliat în baza activităţilor care
trebuiesc desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi de resursele necesare
pentru desfăşurarea acestor activităţi în cadrul limitelor de timp stabilite.
Formularul de aplicare necesită numai un buget stabilit în funcţie de liniile bugetare şi
componente şi o estimare a plăţilor pentru întregul parteneriat. Totuşi, Secretariatul Tehnic
Comun sfătuieşte fiecare proiect să descompună bugetul în linii bugetare, componente şi
perioade de 6 luni pentru fiecare partener, deoarece anumite ţări vor solicita aceste detalii în
scopul primului nivel de control. Mai mult, va fi atunci mai uşor pentru Partenerul Lider să
construiască bugetul pentru întreg parteneriatul pentru formularul de aplicare şi să
monitorizeze performanţa partenerilor pe parcursul fazei de implementare.
Bugetarea costurilor
Două abordări pentru a decide bugetul proiectului
Varianta corectă

Varianta incorectă

Activităţi care vor
fi desfăşurate

Bugetul disponibil

Activităţi care vor
fi desfăşurate

Bugetul necesar

(Sursa: Calificarea şi transferul punctelor de interacţiune: „Manualul Managementului Financiar”;
2006; p.80)
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1. Primul pas în dezvoltarea proiectului ar trebui să fie dedicat definirii precise a temei
abordate, obiectivelor de atins şi principalelor activităţi necesare pentru atingerea
acestor obiective
2. Odată ce aplicantul lider are o imagine clară de ansamblu asupra principalelor
activităţi şi ieşirilor pe componente şi pe semestre, acesta ar trebui să decidă în
cooperare cu partenerii cine va fi responsabil de fiecare activitate/ieşire.
3. În momentul în care se clarifică alocarea activităţilor/rezultatelor pe parteneri, poate
începe elaborarea bugetului. Se recomandă:
a) identificarea resurselor necesare fiecărui partener pentru a duce la îndeplinire
activităţile pe componente
b) aproximarea costurilor aferente şi estimarea datei plăţii
c) Organizarea acestor cifre în linii bugetare
4. Aceasta conduce la un buget detaliat pe parteneri, componente, linii bugetare şi
perioade temporale de 6 luni.
5. Prin agregarea bugetelor detaliate ale partenerilor, aplicantul lider obţine suma
totală estimată per linie bugetară, componentă şi perioadă de 6 luni pentru întreg
parteneriatul pentru formularul de aplicare.

2.4.1. Perioada de eligibilitate
Cu excepţia costurilor de pregătire (vezi mai jos), costurile pentru proiecte sunt eligibile de
la data aprobării Comitetului de Monitorizare 7 până la finalul lunii stipulată în formularul
de aplicare aprobat ca „lună de finalizare”. Comitetul de Monitorizare trebuie să se
întrunească în intervalul a opt luni de la data de finalizare a fiecărui call. Prin urmare
proiectele trebuie să fie pregătite să înceapă implementarea în intervalul a două luni urmând
datei aprobării primite de la Comitetul de Monitorizare.
Pentru a determina data finală a unui proiect este important să se ia în considerare că toate
plăţile trebuie efectuate înainte de această dată pentru a fi eligibile (incluzând plăţile pentru
controlul financiar al ultimului raport de progres). Durata proiectului trebuie deci să includă
două - trei luni după finalizarea activităţilor principale ale proiectului pentru încheierea
administrativă a proiectului dacă vreţi să vă asiguraţi că toate activităţile legate de
pregătirea şi controlul ultimului raport de progres şi a raportului final sunt eligibile.
Conform reglementărilor (CE) Nr. 1083/2006, art. 56, programul trebuie să se termine până
în 31 dec. 2015. Proiectele INTERREG IV C trebuie deci finalizate până în 31 dec. 2014
cel târziu, pentru a rămâne suficient timp pentru depunerea şi monitorizarea ultimului raport
de progres al proiectului şi pentru ca Secretariatul Tehnic Comun/ Autoritatea Managerială
să încheie programul în 2015. Pe lângă limita impusă de reglementare, alte recomandări cu
privire la durata proiectelor (între 24 şi 36 de luni - şi în mod excepţional 48 de luni depinzând de tipul de intervenţie) pot fi găsite la cap. 2.1.
Costurile de pregătire pot fi eligibile numai pentru proiectele de succes aprobate de
Comitetul de Monitorizare dacă acesta a fost consultat între 1 ianuarie 2007 şi data la care a
fost depus formularul de aplicare. Aceste costuri trebuie plătite înainte de sfârşitul primei
perioade de raportare şi raportate în primul raport de progres. Costurile de pregătire sunt
eligibile în cadrul sumei totale de 30.000 Euro.

7

Dacă un proiect este aprobat cu respectarea anumitor condiţii, costurile sunt deja eligibile de la data deciziei
iniţiale a Comitetului de Monitorizare (CM) cu condiţia ca proiectul să obţină ulterior aprobarea finală.
Implementarea activităţilor proiectului în perioada dintre aprobarea CM şi îndeplinirea finală a condiţiilor este
asumată prin urmare pe propriul risc al proiectului respectiv, deoarece teoretic se poate întâmpla ca proiectul
să nu îndeplinească condiţiile şi în final să nu fie aprobat.
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2.4.2. Liniile bugetare
Tabelul de buget din formularul de aplicare conţine o sub-divizie în următoarele linii de
buget:
- personal
- administrare
pentru personalul angajat de institutiile partenere
- deplasări şi cazare
listate oficial in formularul de aplicare
- echipament
- expertize şi servicii externe - cuprinzând staff de experţi externi, administrare
şi deplasări + costuri de echipament dacă e cazul
- sub-proiecte - posibil doar în mini-programe
Este posibilă împărţirea costurilor între parteneri. Totuşi, este important de reţinut că
procedura pentru costurile comune şi raportarea lor trebuie întotdeauna verificată de
auditorii fiecărui partener implicat (care va certifica aceste costuri). Mai mult, în
trecut, raportarea costurilor comune s-a dovedit deseori a fi dificilă. Unii auditori la nivel
naţional au refuzat să accepte costurile comune cu personalul şi administrarea. Este prin
urmare recomandată limitarea costurilor comune la costurile din cadrul liniei
bugetare de „expertiză şi servicii externe” (care pot fi mai uşor raportate într-un mod
transparent). Alte informaţii cu privire la raportarea costurilor comune pot fi găsite la cap.
4.3.4.
Proiectele trebuie să se alinieze la cerinţele achiziţiilor publice. Proiectele care nu pot
dovedi cu documente conformarea cu regulile europene, naţionale şi interne ale achiziţiilor
publice riscă pierderea fondurilor FERD. Pentru alte detalii vezi cap. 2.4.2.4. (caseta gri).
2.4.2.1. Costurile cu personalul
Linia de buget de personal implică costurile cu personalul pentru perioada în care
organizaţiile partenere cheltuiesc cu personalul care desfăşoară activităţile proiectului în
concordanţă cu formularul de aplicare (full-time sau un anumit procent din timpul total de
lucru).
Persoanele ale căror costuri cu personalul sunt bugetate şi mai târziu raportate trebuie să fie
direct angajate şi plătite de organizaţiile partenere oficial listate în formularul de aplicare
(ex. coordonatorii de proiect interni, managerul financiar intern, auditorul financiar
independent intern; în concordanţă cu cerinţele de control specifice ţării respective).
Nu este posibilă raportarea costurile cu personalul aparţinând staffului extern organizaţiilor
partenere oficiale la această categoria bugetară. Dacă proiectul utilizează un coordonator de
proiect extern, un manager financiar sau un auditor independent extern, costurile trebuie
specificate, bugetate şi raportate în linia de buget „Expertize şi servicii externe”.
Raportarea costurilor cu personalul
În timp ce în scopuri bugetare este posibilă utilizarea ratelor medii sau a estimărilor,
raportarea costurilor cu personalul trebuie să urmeze următoarele principii:
- calculul trebuie să se bazeze pe rata actuală a salariului (salariul total al
angajatului + taxele angajatorului în concordanţă cu legislaţia naţională)
angajatului individual care este implicat în activităţile proiectului. Calculul
exclude orice fel de cheltuieli generale administrative/costuri indirecte.
- Dacă un membru lucrează mai puţin de 100% din timpul său de lucru efectiv
pentru proiect, calculul trebuie bazat de tariful orar. Acest tarif orar rezultă
din salariul actual împărţit la nr. total de ore lucrate de persoana respectivă
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pentru instituţia parteneră (aşa cum sunt înregistrate în sistemul de
înregistrare orară al instituţiei). Acestea se aplică la costurile cu personalul
calculate anual sau la 6 luni.
- Costurile cu personalul trebuie justificate cu documente care permit
identificarea:
 Relaţiei de angajator-angajat cu organizaţia parteneră (contract de
muncă)
 Costul real pe angajat (fluturaşi de salariu, dovezi de plată, dovada
calculului pentru determinarea timpului de lucru al persoanei/tariful
pe oră. Acesta este înmulţit apoi cu numărul de ore lucrate efectiv
pentru activităţile proiectului.



Timpul de lucru total (înregistrări cu privire la orele lucrate)
Timpul petrecut pentru desfăşurarea activităţilor în contextul
proiectului (înregistrări ale sarcinilor, fişe de pontaj specifice
proiectului8), şi
În cazul în care un membru al personalului este implicat în mai multe
proiecte finanţate de UE: timpul petrecut cu alte proiecte finanţate
UE (fişe de pontaj specifice altor proiecte sau o fişă de pontaj arătând
timpul petrecut cu toate proiectele finanţate UE+ timpul total de
lucru).

Costurile cu personalul sunt considerate o contribuţie cash (şi nu o contribuţie în natură)
deoarece sunt de fapt plătite de instituţiile partenere.
Alte detalii pot fi găsite în anexa 8a), costuri personal.
2.4.2.2. Costuri de administrare
Costurile administrative pot cuprinde costuri pentru:
 Echipamente de birou
 fotocopiere
 expedieri poştale
 telefon, fax şi internet
 căldură, electricitate
 mobilier de birou, întreţinere
 închiriere birou
 alte costuri de administrare absolut necesare pentru îndeplinirea cu succes a
proiectului care rezultă clar din implementarea proiectului
Aceste costuri pot fi costuri generale directe sau indirecte. În timp ce costurile generale
directe pot fi identificate ca aparţinând direct proiectului, costurile generale indirecte
(cheltuieli generale/de regie legate de activităţile proiectului) sunt calculate în baza unei
pro-rate.
Costurile de administrare legate de serviciile prestate de experţii externi trebuie incluse în
linia bugetară „Expertize şi servicii externe”.
Se recomandă ca cheltuielile administrative să fie rezonabile şi să nu depăşească 25% din
cheltuielile de personal.
Pentru a simplifica raportarea costurilor administrative, a fost introdusă o rată/tarif
uniformă pentru proiectele care vor fi aprobate la al patrulea call (vezi a doua casetă gri de
mai jos).9
8

Un model de fişă de pontaj poate fi găsit pe site-ul acestui program
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Raportarea costurilor administrative
(pentru proiecte aprobate la primul, al doilea sau al treilea apel la
propuneri)
Costurile de administrare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 Trebuie să fie eligibile în concordanţă cu regulile naţionale şi
reglementările UE (în particular Reglementările (CE) nr. 1083/2006 art.
56; Nr. 1080/2006 art 7; Nr. 1828/2006 art 48 la 53)
 Trebuie să fie calculate în baza unor costuri reale şi să poată fi verificate,
ex. în baza elementelor faptice din sistemul contabil care poate fi verificat
de un controlor. Nu sunt permise sume globale/forfetare, estimări totale
sau chei arbitrare!
 Arată o legătură directă cu activităţile proiectului
 Nu au fost deja finanţate prin alte fonduri UE
 Nu au fost deja incluse în alte costuri sau linii bugetare
În cazul costurilor generale indirecte (cheltuieli generale legate de activităţile
proiectului) acest lucru înseamnă că calculul este făcut pro-rată în baza costului
real conform unei metode bine justificate, clare şi echitabile şi ar trebui să rămână
neschimbat pe timpul întregii perioade de implementare. Acest lucru înseamnă că
costurile sunt facturate proiectului proporţional cu cât reprezintă ele din costurile
de administrare reale ale organizaţiei şi că au fost necesare pentru îndeplinirea cu
succes a proiectului.
Alocarea costurilor de administrare eligibile ale organizaţiilor către proiect poate
fi făcută în baza următoarelor chei (depinzând ce cheie reflectă cel mai bine tipul
de cost):
- raportul „nr. de persoane care lucrează pt. proiect/nr. de persoane
care lucrează în organizaţie sau departament” sau
- raportul „nr. de ore lucrate la proiect/ nr. de ore lucrate în total în
organizaţie sau departament” sau
- raportul „ suprafaţa folosită de personalul care lucrează la proiect/
suprafaţa organizaţiei sau departamentului”.
Reglementările (CE) nr. 1828/2006 art. 52 oferă de asemenea posibilitatea
utilizării unei rate medii, care nu poate depăşi 25% din costurile care afectează
direct nivelul de cheltuieli generale. (ex. costuri cu personalul). Această rată
medie trebuie documentată precis şi reînnoită periodic.
În orice caz, atunci când se raportează aceste costuri, trebuie demonstrat că
cheltuielile administrative reflectă doar costuri care:
- au fost real suportate de organizaţie
- au fost necesare implementării proiectului
Dacă au existat probleme cu raportarea costurilor administrative în trecut, acest
lucru s-a datorat adeseori partenerilor care au încercat să forţeze principiile de
mai sus. Costurile administrative raportate au fost artificial încadrate în
categoriile de costuri generale care nu aveau o legătură clară cu proiectul. În caz
de dubii, vă sfătuim să excludeţi aceste categorii de costuri din calcul pentru
a evita problemele de mai târziu.
9

în concordanţă cu art. 7(4) al Reglementărilor (CE) Nr. 1080/2006 amendate de Reglementările (CE) Nr.
397/2009 şi subiectul rezultatelor pozitive ale evaluărilor ex-ante CE ale metodelor propuse. Pe lângă
formularul de aplicare, vor fi adaptate în concordanţă şi următoarele documente ale programului pentru
proiecte din al patrulea call: tabelul raportului de progres(calcul automat al costurilor administrative) şi
tabelele corespunzătoare pentru confirmarea costurilor eligibile şi acordul de parteneriat.
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Este recomandat ca partenerii să se pună de acord cu privire la cheia de
alocare/repartizare cu controlorii lor financiari.
Alte detalii pot fi găsite în fişa costurilor administrative din anexa 8b).
Pentru proiectele aprobate la a patra cerere de propuneri, raportarea costurilor
administrative va fi bazată pe o rată uniformă de 12 % aplicată automat la
costurile reale raportate şi certificate cu personalul. Această metodă a ratei
uniforme se aplică costurilor administrative pentru proiectele din al patrulea
apel la propuneri şi nu e valabilă pentru proiectele aprobate de la prima la a
treia cerere, unde principiile listate mai sus continuă să se aplice în cazul
raportării costurilor administrative (vezi caseta gri de mai jos).

Raportarea costurilor administrative
(pentru proiecte ce vor fi aprobate la a patra cerere de propuneri)
În formularul de aplicare pentru al patrulea call, bugetul de administrare este acum
automat calculat aplicând rata de 12 % la costurile cu personalul bugetate. Bugetul
cuprinde toate tipurile de costuri administrative cum sunt şi cele listate mai sus. Nu
este posibilă declararea vreunuia din aceste costuri direct în orice altă linie bugetară.
Dacă costurile de administrare se raportează mai târziu, rata de 12 % este de
asemenea aplicată automat la costurile cu personalul raportate deja şi certificate.
Folosirea unei singure rate pentru costurile de administrare aplicabilă tuturor
partenerilor din toate ţările participante la programele INTERREG IVC va
simplifica astfel raportarea şi primul nivel de control şi auditurile costurilor
administrative deoarece nu sunt necesare evidenţe care să susţină sumele raportate
ca şi costuri administrative. Pentru raportarea costurilor cu personalul (ca şi costurile
care vor fi raportate sub alte linii bugetare) continuă să se aplice principiul costului
real, ceea ce înseamnă că sunt necesare dovezi despre costurile plătite.

2.4.2.3. Deplasări şi cazare
Această categorie de costuri se referă la costurile de călătorie şi cazare ale angajaţilor unei
instituţii partenere listată oficial în formularul de aplicare şi este legată de participarea
acestora la întâlniri, seminarii sau conferinţe care au loc în UE. Călătoriile sunt justificate
de activităţile proiectului şi previzionate în formularul de aplicare. Călătoriile în afara
teritoriului UE sunt posibile dacă sunt explicit menţionate şi justificate în formularul de
aplicare.
Costurile de călătorie şi cazare trebuie bugetate ţinând cont de regulile naţionale şi/sau
interne ale respectivei organizaţii partener pentru raportarea ulterioară a acestor costuri.
Diurna zilnică pentru cazare şi călătorie este posibilă atâta timp cât ea este plătită de
partener angajatului său şi este în concordanţă cu condiţiile naţionale şi instituţionale ale
partenerului.
Similar liniilor bugetare „Personal” şi „Administrare”, bugetul de călătorie şi cazare este de
asemenea rezervat pentru angajaţii organizaţiilor partenere oficial listate în formularul de
aplicare. Costurile de călătorie ale oricărui expert extern participând la activităţile
proiectului şi care vor fi finanţate prin proiect trebuie să fie bugetate sub „Expertize şi
servicii externe”.
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2.4.2.4. Expertize şi servicii externe
Termenul „expertize şi servicii” este aplicat cheltuielilor plătite de parteneri în baza:
 Contractelor/acordurilor şi
 Facturi/cereri de rambursare
furnizorilor de servicii externe care efectuează anumite sarcini pentru proiect pentru că
partenerilor le lipsesc resursele necesare pentru a efectua aceste sarcini ei însuşi. Acestea
pot include, spre ex:
 coordonare externă de proiect sau management financiar
 control financiar independent extern (în concordanţă cu cerinţele de control
specifice ţării)
 design de site sau găzduire
 elaborare, lay out, tipărituri sau materiale promoţionale cum sunt newsletters
 organizare externă de evenimente specifice
 închiriere de săli sau catering pentru întâlniri specifice
 interpretare, traducerea documentelor specifice sau a întâlnirilor
 studii şi expertize/sondaje în probleme specifice
Poate de asemenea să includă costul vorbitorilor externi şi participanţilor externi la
întâlnirile şi evenimentele proiectului:
 Valoarea adăugată a participării lor şi plata costurilor de către parteneri poate fi clar
demonstrată şi
 Costurile respective vor fi plătite şi suportate de partenerii oficial listaţi în
formularul de aplicare
Nu există rate fixe sau limite/plafoane stabilite de program pentru bugetarea şi raportarea
costurilor cu expertizele şi serviciile externe. Se aplică ratele de piaţă normale rezultând din
procedurile de achiziţii publice.
Achiziţiile publice
De câte ori un proiect achiziţionează servicii, bunuri, echipamente, etc. din
exterior, se aplică în primul rând legea achiziţiilor publice, incluzând legile
europene aplicabile achiziţiilor publice şi regulile relevante naţionale şi
internaţionale ale partenerilor responsabili cu sub-contractarea. Cum regulile
naţionale rezultă din transpoziţia directivelor UE cu privire la achiziţiile publice
în legi naţionale, regulile pot varia în funcţie de ţară.
Principiile fundamentale ale achiziţiilor publice (transparenţă, non-discriminare
şi egalitate şi competiţie) se aplică de asemenea achiziţiei de bunuri şi servicii
sub valorile UE. Cerinţele achiziţiilor diferă în principal cu privire la setul de
proceduri formale prin care trebuie să treacă un organism sub-contractor (ex.
cerinţe de a publica documente de licitaţie, durata minimă a publicării).
Legătura cu procedurile de achiziţii publice trebuie să fie bine documentată.
Documente ca note de achiziţii publice, termeni de referinţă, oferte/preţuri,
formulare de comandă şi contracte trebuie să fie disponibile pentru control
financiar şi audit.
Toate proiectele trebuie să se supună cerinţelor achiziţiilor publice. Proiectele
care nu pot proba cu documente conformarea cu legile de achiziţii publice
europene, naţionale sau interne proprii riscă să piardă finanţarea FEDR.
Alte detalii pot fi găsite în fişa privind achiziţiile publice din anexa 8c).
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Trebuie notat că principalii beneficiari ai proiectelor INTERREG IVC trebuie să rămână
înşişi partenerii (organizaţiile listate în cap 5 al formularului de aplicare). Prin urmare, se
recomandă cu tărie ca bugetul dedicat „expertizelor şi serviciilor externe” să nu
depăşească 50% din bugetul total. În orice caz, expertizele şi serviciile externe trebuie să
fie justificate şi specificate cât de precis posibil în formularul de aplicare. Bineînţeles aceste
costuri trebuie să fie de asemenea clar aliniate activităţilor descrise în planul de lucru (cap 3
al formularului de aplicare). În particular, trebuie să apară descrise următoarele elemente:
natura exactă a expertizei sau serviciului, partenerul responsabil cu sub-contractarea,
bugetul, partenerii cu care se vor împărţi costurile dacă este cazul (pentru alte informaţii
despre raportarea costurilor împărţite ale expertizelor şi serviciilor externe vezi cap 4.3.4.).
2.4.2.5. Echipamente
Această linie bugetară se referă la achiziţionarea de echipamente necesare pentru
implementarea cu succes a proiectului. În contextul INTERREG IVC, această categorie se
referă de obicei la echipamente IT cum sunt computerele şi imprimantele necesare pentru
coordonarea sau managementul financiar al proiectului. Aceste achiziţii trebuie să respecte
legile achiziţiilor publice. Trebuie să se aleagă cel mai economic tip de echipament.
Funcţiunile şi caracteristicile echipamentului trebuie să se alinieze contextului actual de
utilizare.
Cum achiziţionarea de echipamente nu poate fi element principal într-un proiect
INTERREG IVC, trebuie să rămână excepţională şi, dacă este necesar, se recomandă
cu tărie ca aceste costuri să nu depăşească 5% din totalul costurilor.
Raportarea costurilor cu echipamentele
Echipamentele care au fost iniţial planificate în formularul de aplicare pot fi
raportate:
- Ori ca declaraţie unică la momentul achiziţionării echipamentelor, după
recepţionare şi plată sau
- Prin deprecierea/amortizarea costului echipamentelor, prin aplicarea legilor de
contabilitate naţionale
Trebuie să vă asiguraţi că echipamentele:
- Nu au fost deja finanţate de alte subvenţii (ex. europene, naţionale sau regionale)
- Nu au fost deja depreciate/amortizate
- Nu sunt deja incluse ca şi costuri indirecte în altă categorie cum ar fi linia bugetară
administrativă
În general, achiziţia trebuie făcută cu mult înainte de terminarea proiectului.
Valoarea echipamentelor trebuie să reflecte utilizarea efectivă a acestor obiecte în
contextul proiectului. Dacă nu este exclusiv folosit pentru proiect , doar o cotă parte
din costul efectiv poate fi alocată proiectului. Această cotă trebuie calculată conform
unei metode corecte, justificate şi echitabile.
Trebuie păstrat pentru contabilitate, control şi audit un inventar al obiectelor
achiziţionate cât şi documentarea metodei de raportare a acestora (declaraţie unică
sau depreciere/amortizare, uz total sau parţial pentru proiect).
Pentru echipamente adiţionale sau costuri ale echipamentelor care nu au fost
planificate iniţial în formularul de aplicare, dar pot fi introduse în mod excepţional
folosind regula flexibilităţii, proiectele trebuie să contacteze secretariatul tehnic
comun înainte de a face achiziţia pentru confirmarea eligibilităţii şi evitarea
respingerii costurilor în procesul monitorizării raportului de progres (vezi şi cap.
4.4.5).
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Bugetul echipamentelor trebuie specificat cât de precis posibil în formularul de aplicare. În
particular, se specifică natura exactă a echipamentului care va fi achiziţionat, partenerul
responsabil cu achiziţia şi bugetul.

2.4.2.6. Fondurile sub-proiectelor
Fondurile sub-proiectelor trebuie bugetate doar în cazul unui proiect care optează să lucreze
ca mini-program. În cadrul acestei linii bugetare, mini programelor le este solicitat să
previzioneze cheltuielilor sub-proiectelor care vor fi selectate pe baza unui call deschis de
propuneri şi a unei proceduri de evaluare şi selecţie transparente. Cheltuielile participanţilor
la sub-proiecte vor fi raportate apoi în cadrul liniei bugetare fonduri pentru sub-proiecte.
Vor fi incluse în cheltuielile partenerului principal pe al cărui teritoriu sunt localizaţi
participanţii la sub-proiect.
Eligibilitatea cheltuielilor în sub-proiecte:
a) Costurile pregătitoare ale sub-proiectelor: dacă mini-programul decide să finanţeze
costuri pregătitoare, această posibilitate trebuie să fie prevăzută în documentele
pentru apelul la propuneri de sub-proiecte. Aceste costuri pot fi eligibile cel mai
devreme de la data aprobării mini-programului de către Comitetul de Monitorizare
al INTREREG IVC.
b) Costurile echipamentelor: ele pot fi eligibile cu condiţia să fie bine justificate şi să
respecte filozofia programului (ex. faptul că INTERREG IVC nu este un program
de investiţii şi costurile cu echipamentele trebuie să rămână excepţionale şi limitate
- vezi cap. 2.4.2.5. al manualului programului).

2.4.3. Alte consideraţii cu privire la eligibilitate
Când managerii de proiect îşi pregătesc bugetele, este important să ţină cont de regulile de
eligibilitate pentru cheltuielile din fonduri FEDR definite în:
 Reglementările (CE) nr. 1083/2006, art. 56
 Reglementările (CE) nr. 1080/2006, art. 7
 Reglementările (CE) nr. 1828/2006, art. 48 la 53
 Regulile din manualul programului şi
 Regulile şi cerinţele naţionale relevante
În acest context, trebuie evidenţiate următoarele:
a) TVA
TVA-ul nu constituie o cheltuială eligibilă decât dacă este suportat de partener. TVA-ul
recuperabil prin orice mijloace nu poate fi considerat eligibil chiar dacă nu este
recuperat de partenerul respectiv.
b) Taxele financiare
Taxele pentru tranzacţiile financiare transnaţionale sunt eligibile dar dobânda la debit
nu este. Atunci când implementarea unui proiect cere deschiderea unui cont separat,
taxele pentru deschiderea şi operarea contului sunt de asemenea eligibile. Amenzile,
penalităţile financiare, pierderile din schimburi valutare nu sunt eligibile.
c) Contribuţia in-kind (în natură)
În contextul INTERREG IVC, contribuţia in-kind (ex. Prin muncă voluntară neplătită)
nu este considerată ca cheltuială eligibilă.
Costurile cu personalul pentru personalul care lucrează în una din instituţiile partenere
oficial listată în formularul de aplicare în baza unui contract de angajare şi care primeşte
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un salariu regulat nu se socotesc contribuţie în natură, ci contribuţie bănească/in cash,
deoarece costurile cu personalul sunt de fapt plătite de instituţia parteneră.
d) Venituri/profituri
Dacă un proiect generează venituri, spre exemplu prin servicii, taxe de participare la
conferinţe, vânzare de broşuri şi cărţi, ele trebuie deduse din costurile eligibile în
totalitate sau ca procent depinzând dacă sunt generate integral sau parţial de proiectul
cofinanţat. Finanţarea FEDR este calculată în baza unui cost total după deducerile
oricărui venit. Deducerea veniturilor se aplică operaţiunilor IVC ale căror cheltuieli
totale cofinanţate de FEDR depăşesc 1.000.000 Euro.
e) Cheltuieli deja suportate de altă subvenţie regională, naţională sau europeană
Cheltuielile deja cofinanţate de alte surse de fonduri UE nu sunt considerate costuri
eligibile în contextul proiectelor INTERREG IVC. Dacă o cheltuială este deja pe de-antregul suportată de altă subvenţie regională sau naţională, ea nu este de asemenea
considerată eligibilă deoarece astfel ar rezulta o dublă finanţare. În cazul unei subvenţii
parţiale din surse naţionale sau regionale, costul poate fi considerat ca eligibil doar
dacă subvenţia regională sau naţională nu depăşeşte partea de cofinanţare naţională din
cheltuială (15 sau 25% depinzând de statul membru în care partenerul este localizat). În
acest caz, instituţia finanţatoare naţională sau regională trebuie de asemenea notificată
pentru asigurarea compatibilităţii.

2.4.4. Estimarea plăţii
Programele trebuie să ştie când şi ce sumă va fi cerută din 2 motive.
1. În fiecare an pe data de 30 aprilie, secretariatul tehnic comun trebuie să
raporteze Comisiei Europene o estimare a cheltuielilor.
2. Tabelele financiare ale programului indică banii alocaţi de FEDR pe an, care
trebuie cheltuiţi într-o anumită perioadă de timp sau altfel vor fi pierduţi
(regula de neimplicare/decommitment rule). Estimările de plată ale
proiectelor dau informaţii despre contribuţia pe care fiecare proiect o va face
pentru îndeplinirea ţintelor financiare ale fiecărui an. Dacă se fac
angajamente suficiente FEDR într-o etapă timpurie a programului şi
proiectele raportează conform estimărilor, programul nu ar trebui să
întâmpine nici o problemă majoră în îndeplinirea targeturilor.
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Regula de neangajare (n+3/n+2)
La începutul fiecărui an Comisia alocă o anumită sumă FEDR programului
INTERREG IVC. Pentru alocările pe anii 2007- 2010, sumele FEDR trebuie
cheltuite în decursul a 4 ani începând cu anul în care se ia angajamentul (n+3, unde n
este anul în care se ia angajamentul).
Pentru alocările efectuate în anii 2011-2013, sumele FEDR trebuie cheltuite în
decursul a 3 ani începând cu anul în care se ia angajamentul (n+2).2800
Oricare din aceste sume alocate care la sfârşitul a 3/2 ani nu sunt acoperite de
cheltuielile programului vor fi pierdute. Dacă pierderea rezultă din anumite proiecte
întârziate din punct de vedere al targeturilor lor de cheltuieli, programul va fi obligat
să reducă bugetul acestor proiecte. Prin urmare, estimarea plăţilor devine parte al
contractului de subvenţie, care include o clauză conform căreia orice sume care nu
sunt raportate la timp şi în întregime pot fi pierdute.
Primul an pentru neangajarea potenţială pentru programul Interreg IVC este 2010.
Estimările de plată trebuie să ţină cont de următoarele considerente:
- perioadele de raportare sunt din ianuarie până în iunie şi din iulie până în
decembrie în fiecare an.
- Estimările de plată trebuie să reprezinte estimarea unor plăţi efective care
vor fi făcute într-o anumită perioadă. Prin urmare, dacă reflectă doar parţial
activităţile care au avut loc într-o anumită perioadă. Într-adevăr, dacă o
activitate se desfăşoară aproape de finalul unei perioade de raportare, plata ei
poate fi posibilă numai în perioada următoare şi costurile trebuie deci
raportate numai în perioada următoare de raportare.
- Costurile pregătitoare, dacă e cazul, trebuie incluse în estimarea plăţilor
pentru prima perioadă de raportare.
Proiectele vor fi monitorizate în baza unei estimări de plată. Dacă programul nu
îndeplineşte targeturile anuale de cheltuieli din cauză că unele proiecte rămân în urma
estimărilor de plată sau nu raportează în întregime şi la timp, este foarte posibil ca aceste
proiecte să-şi piardă finanţarea. Este deci important ca proiectele:
- să pregătească cu atenţie o estimare a plăţilor realistă
- să fie pregătite să înceapă implementarea foarte repede după aprobarea
proiectului
- să monitorizeze aceste aspecte efectiv pe parcursul implementării
- să asigure o raportare regulată, la timp şi completă.
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3. Aplicarea şi selecţia proiectelor
3.1. Ideile de proiect şi căutarea partenerilor
INTERREG IVC oferă posibilitatea instituţiilor implicate în politicile regionale de a
câştiga acces la experienţa partenerilor din alte părţi ale Europei. Ideile specifice de
proiecte pot fi dezvoltate de autorităţile locale şi regionale din Europa în baza unor
responsabilităţi şi interese specifice. Căutarea partenerilor ar trebui să înceapă într-o fază
timpurie a pregătirii proiectului pentru a putea implica adecvat partenerii în pregătirea
propunerii. Contactele timpurii între partenerii viitori contribuie de asemenea la construirea
relaţiilor de încredere din parteneriat, ceea ce poate facilita managementul viitor al
proiectului. În ceea ce priveşte căutarea partenerilor şi dezvoltarea ideilor de proiect,
programul oferă două instrumente principale viitorilor aplicanţi.
Primul, o bază de date pentru idei de proiec şi căutarea partenerilor este disponibil pe site-ul
programului, www.interreg4c.eu. Toţi cei care doresc să publice ideile lor de proiect şi să le
pună la dispoziţia viitorilor parteneri potenţiali sunt bineveniţi să completeze formularul
standard în ceea ce priveşte acest lucru. În mod similar, corpurile care caută idei interesante
de proiecte pot căuta în această bază de date în funcţie de anumite cuvinte cheie. Trebuie
reţinut că programul nu protejează ideile înscrise în această bază de date, nici nu garantează
relevanţa lor pentru program.
Al doilea, forumurile de căutarea partenerilor, sunt organizate regulat la nivelul
programului. În cadrul acestor forumuri, vor fi propuse un număr de facilităţi pentru a ajuta
participanţii să promoveze ideile lor de proiecte sau să găsească parteneri relevanţi în
concordanţă cu tema de care sunt interesaţi. Detaliile acestor evenimente sunt de asemenea
publicate pe site-ul INTERREG IVC.
Cele 4 puncte de informare din Katowice, Lille, Rostock şi Valencia pot de asemenea
facilita căutarea partenerilor prin identificarea partenerilor potriviţi în locaţiile lor.
Punct de informare
Aria geografică
(IP)
Katowice (Poland)
Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria,
Romania
Lille (France)
Belgium, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom,
Switzerland
Rostock (Germany)
Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Swe-den, Norway
Valencia (Spain)
Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain

Statele membre sunt sfătuite să numească şi Puncte Naţionale de Contact pentru programele
INTERREG IVC. Aceste puncte de contact pot oferi asistenţă adiţională aplicanţilor la
proiecte. O listă actuală a Punctelor Naţionale de Contact este disponibilă pe site-ul
programului (www.interreg4c.eu).

3.2. Pregătirea unei aplicaţii
Aşa cum s-a menţionat la cap. 3.1., aplicarea trebuie dezvoltată în strânsă cooperare cu
viitorii parteneri. Pregătirea unei aplicări bune poate fi asigurată numai după un studiu atent
al documentelor programului. În particular, informaţiile cuprinse în manualul programului
sunt cruciale pentru aplicanţi. De exemplu, descrierea criteriilor de eligibilitate şi calitate
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(vezi cap. 3.4.) cuprind informaţii folositoare despre cerinţele programului şi felul în care
aplicanţii sunt evoluaţi.
Aplicaţiile trebuie scrise în limba engleză deoarece aceasta este limba de lucru a
programului. Aplicaţiile depuse în altă limbă vor fi considerate ca fiind neeligibile.
Formularul de aplicare este un document Excel, care include un număr de link-uri şi
formule automate. Aceste caracteristici asigură mesaje de eroare care apar pe formular în
cazul în care acesta nu este completat corect. Acest lucru va reduce semnificativ riscul de a
introduce aplicaţii neeligibile. Asta înseamnă şi că protecţia asupra documentului Excel nu
trebuie înlăturată. De asemenea în formularul de aplicare sunt cuprinse instrucţiuni detaliate
despre completarea acestuia.
Pentru asistenţă cu privire la dezvoltarea proiectului şi procedura de aplicare, aplicanţii nu
trebuie să ezite să contacteze Secretariatul Tehnic Comun şi cele 4 Puncte de Informare
prin telefon sau e-mail. Mai mult, vor fi organizate regulat consultări individuale sau
ateliere de lucru. Toate informaţiile relevante pentru dezvoltarea proiectului şi aplicaţii
incluzând detaliile de contact ale Secretariatului Tehnic Comun şi ale Punctelor de
Informare se găsesc online pe site-ul programului: www.interreg4c.eu.

3.3. Depunerea unei aplicaţii pentru proiect
Aplicaţiile sunt depuse la program prin apelurile la propuneri, care sunt organizate regulat
între 2007 şi 2011. Ele pot fi depuse în orice moment de la data de lansare până la data de
închidere a fiecărei cereri (call).
Formularul de aplicare trebuie depus electronic prin e-mail, cât şi o copie cu semnătura
originală în cerneală (nu prin fax, scanată sau copiată în alt mod). Copia pe hârtie a
formularului de aplicare trebuie să fie identică cu versiunea electronică şi trebuie să includă
declaraţia de cofinanţare a tuturor partenerilor incluzând partenerul lider. Aplicanţii sunt
sfătuiţi să nu trimită versiunea electronică până nu se asigură că nu vor mai surveni alte
modificări în versiunea tipărită pe hârtie.
Documentele menţionate mai sus trebuie trimise la Secretariatul Tehnic Comun cel mai
târziu la deadline-ul stabilit de cererea de propuneri. Aplicările sau documentele corectate
trimise după deadline nu vor fi acceptate. Acest criteriu de eligibilitate va fi verificat prin
data ştampilei poştale de pe plic sau printr-o dovadă echivalentă a datei de trimitere care va
fi procurată odată cu documentele trimise.
Declaraţiile de cofinanţare trebuie ataşate aplicaţiei pentru toţi partenerii incluzând
partenerul lider. Declaraţiile de cofinanţare originale sau în copie trebuie trimise împreună
cu formularul de aplicare printat şi semnat pe e-mail. Numele partenerului menţionat în
declaraţie trebuie să fie identic cu numele instituţiei menţionate în formularul de aplicare,
cap.5. Suma din cofinanţare naţională trebuie să acopere măcar suma indicată pentru
partener în cap 5 al formularului de aplicare. Sumele mai mici indicate nu pot asigura
cofinanţarea necesară. Declaraţiile trebuie, dacă se poate, tipărite pe hârtie cu antet al
instituţiei. În final, ele trebuie datate şi semnate de persoana împuternicită de instituţie şi
ştampilate, dacă se poate. Numai formularul standard inclus în pachetul aplicaţiei poate fi
folosit şi terminologia nu trebuie modificată. Modelul declaraţiei de cofinanţare este
disponibil pe site-ul programului.

3.4. Procedura de selecţie
După introducere, fiecare aplicaţie va fi supusă unei proceduri de selecţie în doi paşi. În
primul, proiectele vor fi verificate în ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate pentru a se
asigura că îndeplinesc cerinţele tehnice ale programului. Evaluarea eligibilităţii va fi făcută
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de către Secretariatul Tehnic Comun. Doar proiectele care satisfac criteriile de eligibilitate
vor fi mai departe supuse evaluării calitative. Nu există posibilitatea de a introduce
documente corectate după data limită a ofertei.
Evaluarea calitativă este bazată pe un sistem de scoruri şi rezultate dintr-o listă a
aplicanţilor care au ofertat. Va fi desfăşurată de Secretariatul Tehnic Comun cu asistenţa
unui expert extern.
Important: Trebuie avut în vedere că alte criterii noi sau mai stricte pot fi definite în
Termenii de Referinţă ai fiecei cereri de propuneri. În caz de contradicţie între informaţiile
date în Manualul Programului şi Termenii de Referinţă, se aplică criteriile mai stricte.
Termenii de Referinţă sunt publicaţi pe site-ul programului: www.interreg4c.eu.

3.4.1. Criterii de eligibilitate
Evaluarea eligibilităţii este un proces cu „da” sau „nu”. Asta înseamnă că evaluarea
eligibilităţii nu permite nici un fel de flexibilitate în felul în care criteriile se aplică.
Fiecare proiect INTERREG IVC trebuie să răspundă cu „da” la următoarele criterii de
eligibilitate:
Criterii de eligibilitate10
1.Formularul de aplicare a fost depus în timp în versiune originală şi electronică,
ambele versiuni fiind identice? Există o dovadă a trimiterii (ştampilă poştală
sau echivalent)?
2.Este aplicaţia completă şi include:
- formularul de aplicare (original)?
- Declaraţiile de cofinanţare pentru Partenerul Lider şi fiecare din parteneri
(original sau copie)?
3.Este formularul de aplicare datat şi semnat de mână şi completat în întregime şi
în concordanţă cu instrucţiunile (nu apar mesaje de eroare în document)?
4.Sunt toate declaraţiile de cofinanţare semnate şi datate (dacă se poate trebuie să
fie şi ştampilate şi printate pe hârtie cu antet)? Este numele partenerului
menţionat identic cu numele instituţiei menţionate în formularul de aplicare?
Suma declarată în declaraţie acoperă măcar suma „cofinanţării naţionale” (sau
„suma totală” în cazul partenerilor care nu aplică pentru cofinanţare
INTERREG IVC) indicate în formularul de aplicare? Este formularul standard
inclus în pachetul de aplicare folosit şi, pe lângă câmpurile care trebuie
completate, nu s-a făcut nici un amendament la text?
5.Este proiectul susţinut de parteneri din cel puţin 3 ţări, din care cel puţin 2
parteneri sunt state membre UE şi sunt finanţate de programul INTERREG
IVC?
6.Pentru mini-programe, este un număr de maxim 8 parteneri implicat în
cooperare?

3.4.2. Criterii calitative
Evaluarea calitativă nu se va aplica proiectelor care nu au îndeplinit criteriile de
eligibilitate. Se va baza pe următoarele criterii de selecţie:
 Criterii legate de context
10

Criterii mai stricte pot fi definite în Termenii de Referinţă ai fiecărei cereri de proiecte
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Criteriul 1- Însemnătatea propunerii
Criteriul 2- Coerenţa propunerii şi calitatea abordării
Criteriul 3- Calitatea rezultatelor
 Criterii legate de implementare
Criteriul 4- Calitatea managementului
Criteriul 5- Calitatea parteneriatului
Criteriul 6- Buget şi finanţe
Pentru a decide scorul per criteriu, evaluatorii folosesc „ghidul de evaluarea calităţii” care
se găseşte în anexa 4 a prezentului document. Aplicanţii trebuie să citească atent acest ghid
înainte de pregătirea aplicării.

3.4.3. Procesul de luarea deciziei
După încheierea primului pas al estimării, Comitetul va fi informat despre aplicaţiile
neeligibile. Aplicanţii lideri ale acestor aplicaţii neeligibile vor primi apoi o scrisoare de
notificare specificând criteriile de eligibilitate pe care nu le-au îndeplinit.
Secretariatul Tehnic Comun poate fi asistat de experţi externi în procesul de evaluare
calitativă a proiectelor eligibile. Evaluarea calitativă se bazează pe următorul sistem de
scor.
5 excelent
4 bun
3 adecvat
2 sărac
1 foarte sărac
0 criteriu neîndeplinit
Fiecărui criteriu de calitate îi va fi atribuit un scor (exceptând cazul de criteriu neîndeplinit).
Astfel va rezulta un scor mediu per proiect. Bazat pe acest scor mediu, Secretariatul Tehnic
Comun va elabora o listă a tuturor proiectelor eligibile pe tip de intervenţie. Proiectele cu
un scor mediu suficient de mare vor fi recomandate spre aprobare sau recomandate spre
aprobarea cu anumite condiţii. Celelalte proiecte nu vor fi recomandate spre aprobare.
Aplicaţiile cărora li se atribuie un criteriu neîndeplinit nu vor beneficia de o evaluare
completă. În rezultatul evaluării acestora va fi trecut doar motivul (motivele) pentru care
criteriul respectiv nu s-a îndeplinit.
Decizia finală asupra proiectelor eligibile este dată de Comitetul de Monitorizare al
programului INTERREG IVC, bazându-se pe rezultatele evaluării calitative.
Decizia va fi comunicată tuturor aplicanţilor lideri imediat după întâlnirea Comitetului de
Monitorizare. Toţi aplicanţii lideri ai proiectelor neaprobate vor primi o scrisoare de
notificare cu un sumar al rezultatului evaluării calitative. Astfel ei vor fi informaţi despre
motivele pentru care proiectul nu a fost aprobat. În mod similar, toţi partenerii lideri în
proiectele aprobate vor primi o scrisoare de la Secretariatul Tehnic Comun comunicând
decizia Comitetului de Monitorizare cât şi totalul fondurilor FEDR sau a posibilelor fonduri
naţionale Norvegiene aprobate. Este posibil ca decizia să includă anumite condiţii care
derivă din rezultatul evaluării calitative. În scrisoarea de notificare se va specifica un
termen limită precis pentru îndeplinirea acestor condiţii. Doar după ce aceste condiţii sunt
îndeplinite poate fi finalizat contractul de subvenţie.
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4. Implementarea proiectului
4.1. Contractarea
4.1.1. Contractul de subvenţie
Dacă proiectul este selectat pentru finanţare şi îndeplineşte condiţiile stabilite de Comitetul
de Monitorizare, se va întocmi un contract de subvenţie între Autoritatea de Management şi
Partenerul Lider al proiectului. Contractul de subvenţie determină drepturile şi obligaţiile
Partenerului Lider şi ale Autorităţii de Management, scopul activităţilor care vor fi
desfăşurate, termenii finanţării, cerinţele pentru raportări şi controlul financiar, etc.
Un model de contract de subvenţie este disponibil pe site-ul programului
(www.interreg4c.eu).

4.1.2. Acordul de parteneriat
Pentru a asigura calitatea implementării proiectului cât şi îndeplinirea satisfăcătoare a
scopului acestuia, Partenerul Lider şi partenerii trebuie să încheie un acord de parteneriat.
Acordul de parteneriat permite partenerului lider să extindă prevederile contractului de
subvenţie la nivelul fiecărui partener. Un astfel de acord trebuie să includă următoarele
informaţii:
- rolul şi obligaţiile fiecărui partener implicat în parteneriat în implementarea
proiectului
- principiul bugetar (bugetul partenerului în funcţie de liniile bugetare şi
componente, estimarea plăţii pe o perioadă de 6 luni, aranjamentele de a
împărţi costurile serviciilor şi ale expertizelor externe în parteneriat,
realocarea bugetului)
- prevederile managementului financiar pentru contabilitate, raportare, control
financiar, primirea plăţilor FERD
- răspunderea în caz de eşec în livrări şi costuri legate de proiect; prevederi în
ceea ce priveşte schimbările în planul de lucru
- obligaţiile financiare ale partenerilor şi prevederile pentru recuperarea
fondurilor în cazul sumelor raportate incorect şi primite de partener
- informaţii în ceea ce priveşte cerinţele de publicitate
- clauza rezolvării conflictelor din parteneriat
- limba de lucru în cadrul parteneriatului
Un model de acord de parteneriat este disponibil pe site-ul programului
(www.interreg4c.eu).
Este recomandată pregătirea acordului de parteneriat cât de repede posibil şi punerea de
acord cu privire la principii dinainte de depunerea aplicaţiei pentru proiect. Acest lucru
ajută la scurtarea fazei incipiente a proiectului odată ce el va fi aplicat şi la asigurarea
înţelegerii de către parteneri a implicaţiilor participării la proiect atât din punct de vedere al
activităţilor cât şi d.p.d.v. financiar.
Înainte de raportarea costurilor unui partener în raportul de progres, partenerul lider trebuie
să se asigure că partenerul respectiv a semnat acordul de parteneriat.
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4.1.3. Data de începere a proiectului
Proiectele trebuie să fie gata să înceapă implementarea cât de repede posibil după decizia
Comitetului de Monitorizare INTERREG IVC şi în orice caz în maxim 2 luni de la data
acestei decizii. Comitetul de Monitorizare se întruneşte în maxim 8 luni după finalizarea
fiecui call de proiecte. Aceste lucruri trebuie luate în considerare atunci când se specifică
data de începere în formularul de aplicare. Cu excepţia costurilor de pregătire, costurile sunt
eligibile de la data aprobării date de Comitetul de Monitorizare.

4.2. Monitorizarea proiectelor şi luarea deciziei
Fiecare proiect trebuie să determine procedurile necesare pentru luarea deciziilor şi
coordonare. În particular, trebuie constituit un corp (grup de comandă) care răspunde de
monitorizarea strategică a proiectului. Trebuie asigurată reprezentarea adecvată a
partenerilor implicaţi atunci când se stabilesc mecanismele de monitorizare şi luarea
deciziei. Ideal, grupul de comandă ar trebui să fie compus din reprezentanţi ai tuturor
partenerilor şi trebuie să se întrunească cel puţin de 2 ori pe an. Sarcinile grupului de
comandă includ în mod normal monitorizarea proiectului şi prevederile ghidării privind
implementarea acestuia, de exemplu, revizuirea şi aprobarea planurilor de lucru şi a
rapoartelor, aprobarea posibilelor schimbări la proiect. În cazul mini programelor, grupul de
comandă selectează de asemenea sub-proiectele.
Grupul de comandă stabileşte şi implementează de obicei un sistem de evaluare şi
monitorizare pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor sale. Progresul înregistrat în
îndeplinirea obiectivelor proiectului este evaluat în principal prin indicatori de ieşiri şi
rezultate (cum s-a descris în cap 2.2.4). Sistemul de monitorizare poate acoperi şi
următoarele probleme:
- Efectivitatea şi eficienţa implementării: Se desfăşoară proiectul în
concordanţă cu planul temporar iniţial prezentat în formularul de aplicare?
Se implementează linia bugetară şi sunt observate alocările de bani pe
categorii bugetare? Ce fel de legătură există între rezultatele proiectului şi
cheltuielile făcute (costuri-beneficii)?
- Calitatea managementului şi coordonării: Sunt procedurile de management
şi coordonare eficiente şi resursele folosite în acest proces suficiente?
În paralel cu grupul de comandă, se pot stabili şi alte corpuri de coordonare (grupuri de
sarcini, grupuri de consultanţă) pentru coordonarea zi de zi a proiectelor în curs, pentru
îndeplinirea anumitor sarcini sau anumitor activităţi. Este în orice caz recomandat ca
procedurile de coordonare şi management să rămână cât de transparente şi simple posibil.

4.3. Raportarea
4.3.1. Termene limită
Implementarea proiectelor este subdivizată pe o perioadă de 6 luni începând din:
- ianuarie în iunie
- iulie în decembrie
Pentru fiecare perioadă de 6 luni, trebuie depus un raport de progres la Secretariatul Tehnic
Comun. În acest scop, Secretariatul Tehnic Comun trimite un formular de completat
partenerului lider puţin înainte de finalul fiecărei perioade. Raportul de progres trebuie
returnat Secretariatului Tehnic Comun atât în variantă electronică cât şi pe suport de hârtie
în decursul a 3 luni după finalizarea perioadei de raportare.
- pe 1 octombrie pentru perioada de raportare ianuarie-iunie
- pe 1 aprilie a anului următor pentru perioada de raportare iulie-decembrie
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4.3.2. Proceduri
Fiecare proiect este monitorizat de 2 ofiţeri: un ofiţer de proiect sau consultant la punctul de
informare în probleme legate de activităţi şi un ofiţer financiar în probleme financiare.
Raportul de progres include atât informaţii despre activităţi cât şi financiare legate de
implementarea proiectului. Cuprinde de asemenea şi confirmarea de cheltuieli a
controlorului.
Procedura de raportare pentru Proiectele de Iniţiativă Regională şi Proiectele de
Capitalizare poate fi rezumată după cum urmează:
a) Fiecare partener trimite un raport către partenerul lider în limita termenului limită
stabilit cu partenerul lider şi se asigură că partea lor de activităţi şi cheltuieli
raportată a fost verificată independent de un auditor în concordanţă cu
reglementările specifice tării.
b) În baza raportului individual, partenerul lider alcătuieşte raportul comun de progres
pentru întreg parteneriatul.
c) Controlorul partenerului lider face verificările activităţilor şi cheltuielilor
partenerului lider cât şi a faptului că informaţiile date de parteneri au fost verificate
şi confirmate de un corp independent în concordanţă cu reglementările de control
specifice ţării respective şi că informaţiile partenerilor au fost prezentate corect în
raportul de progres comun.
d) Pentru urmărirea auditului partenerul lider reţine input-urile din raportul de progres
primit de la parteneri
e) Partenerul lider depune la Secretariatul Tehnic Comun raportul de progres în
variantă electronică şi suport de hârtie. Varianta pe hârtie trebuie să poarte
semnătura şi ştampila Partenerului Lider şi a controlorului partenerului lider.
Secretariatul Tehnic Comun verifică raportul şi dacă este necesar solicită clarificări
partenerului lider. Odată ce toate punctele au fost clarificate, raportul de progres
este aprobat.
f) Autoritatea de Certificare face plata către partenerul lider11
g) Partenerul lider transferă fondurile partenerilor

11

În aproximativ 4 săptămâni după aprobarea raportului de progres de către Secretariatul Tehnic Comun
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AC verifică +plăteşte FEDR+
fonduri norvegiene
la partenerul lider

Autoritatea de Certificare (AC)

Ofiţerul de proiect şi financiar
din Secretariat
verifică rap. Progres

Secretariatul Comun/
Autoritatea de Management

PL face raportul de progres în baza
rapoartelor individuale ale partenerilor,
auditorul PL verifică chelt. PL
şi alcătuirea raportului de progres unic,PL plăteşte
fondurile partenerilor la primirea acestora

Partenerul Lider (PL)/Auditor PL *

Cheltuielile
PP controlate
de auditorul PP
Partener proiect/
PP-auditor*

Partener proiect/
PP-auditor*

Partener Proiect/
PP-auditor*

* În concordanţă cu cerinţele de control specifice ţărilor în care se localizează PL/PP

Procedurile de contractare, raportare şi plată pentru mini programe
În cazul proiectelor de iniţiativă regională, care sunt mini programe, cheltuielile pentru subproiecte trebuie raportate la linia bugetară „ sub-proiecte” în raportul de progres (vezi cap.
2.4.2.6).
Procedura de contractare
Se semnează un contract de subvenţie pentru sub-proiecte între Partenerul Lider şi
participanţii lideri la sub-proiect. Acest document determină drepturile şi responsabilităţile
participantului lider la sub-proiect şi ale Partenerului Lider, scopul activităţilor care vor fi
desfăşurate, termenii de finanţare, cerinţele cu privire la raportare şi control financiar etc. În
acelaşi timp se încheie un acord de parteneriat între participantul lider la sub-proiect şi
participanţii la sub-proiect.
Procedura de raportare
Următorii paşi şi diagrama dau un exemplu de procedură de raportare pentru miniprograme la diferite niveluri:
a)
Fiecare participant la sub-proiect (incluzând participantul lider la sub-proiect)
pregăteşte un raport şi se asigură că activităţile şi cheltuielile sale raportate sunt
certificate de un controlor independent în concordanţă cu reglementările de
control specifice ţării. În cazul în care sistemul de control de prim nivel este
decentralizat şi sunt controlori diferiţi pentru nivelul regional şi participanţii la
sub-proiecte, controlorul regional trebuie să verifice daca auditorul fiecărui
participant la sub-proiect a fost aprobat în concordanţă cu cerinţele specifice
aplicabile ţării. În orice caz, certificatele de aprobare ale participanţilor la subproiecte nu trebuie trimise Secretariatului Tehnic Comun INTERREG IVC.
b)
În pasul următor, fiecare participant la sub-proiect trimite raportul (incluzând
confirmarea auditorului) la partenerul în proiect corespunzător localizat în
aceeaşi regiune şi o copie a raportului la participantul lider la sub-proiect.
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Participantul lider la sub-proiect alcătuieşte un raport comun pentru întreg subproiectul, bazat pe rapoartele de activitate şi cheltuielile certificate de
participanţii la sub-proiect, pe care îl trimite partenerului lider.
Controlorul partenerului în proiect verifică activitatea şi cheltuielile partenerului în proiect
şi verifică ca informaţiile oferite de participanţii la sub-proiect localizaţi pe teritoriul
partenerului în proiect să fi fost verificate şi confirmate de un corp de control independent
în conformitate cu cerinţele de control specifice ţării.
d)
În pasul următor, fiecare partener de proiect trimite un raport cu o confirmare
de control a partenerului consolidată (incluzând cheltuielile partenerului în
proiect cât şi a participantului(lor) la sub-proiect) către Partenerul Lider în limita
termenului stabilit de comun acord
e)
Paşii următori inclusiv cel de raportare a Partenerului Lider la Autoritatea
Managerială/Secretariatul Tehnic Comun urmează acelaşi principiu ca şi paşii
b)-g) din secţiunea de mai sus.
c)

Autoritatea de Certificare (AC)

STC IVC
Raport de progres
+ copie a PP şi confirmării controlului

Partener lider(CZ)

Partener în proiect(PT)
Raport financiar+copie a
confirmarii a
Controlului PP (+detalii ale SPP)

Raportul de
progres al
subproiectului

Partener în proiect(SE)

Raport financiar +copie PP
a confirmării a raportului de progres
al proiectului (+detalii alSPP)

Participant lider
la sub-proiect(CZ)

raport financiar şi
confirmare
control

Copii ale raportului
financiar
şi confirmării de control

Participant la sub-proiect (PT)

Participant la sub-proiect (SE)

PP= partener în proiect; SPP=participant la sub-proiect

Procedura de plată
O posibilă procedură de plată este:
a) Partenerul lider face plata FERD direct către participantul lider la sub-proiect
b) Participantul lider la sub-proiect transferă apoi banii participanţilor la sub-proiect
4.3.3. Raportarea activităţilor
Raportul de progres este un document cadru deoarece reprezintă principalele canale de
informare între proiecte şi program. Acest lucru însemnă şi că raportul de progres va fi
sursa principală de informaţie pentru demonstrarea utilităţii şi a rezultatelor programului. În
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particular, acesta furnizează materialul brut care produce analizele asupra rezultatelor
programului care vor fi incluse în raportul anual al Comisiei Europene.
Partenerul lider nu trebuie prin urmare să considere raportul de progres ca fiind
doar o sarcină administrativă şi obligatorie pentru a obţine fondurile FEDR, ci şi un
mijloc de comunicare şi promovare a rezultatelor şi succesului proiectelor.
Principiul de bază al monitorizării proiectelor implică ca activităţile şi output-urile să fie
monitorizate în funcţie de ceea ce s-a estimat iniţial în formularul de aplicare. Orice
deviaţie de la planurile originale trebuie clar justificată în raport. Felul în care aceste
activităţi şi output-uri sunt descrise în raportul de progres trebuie de asemenea să fie foarte
consistent (ex. informaţiile din secţiunea indicatori trebuie să fie aliniate cu informaţiile din
secţiunile activităţi şi output-uri). Dar pe lângă această cerinţă minimă, scopul este şi de a
obţine cât de multă informaţie calitativă posibilă din lecţia învăţată şi rezultatele obţinute
din proiect şi partenerii lideri sunt încurajaţi să fie cât se poate de precişi în informaţiile
raportate la fiecare 6 luni.
În particular, experienţa a arătat că partea de indicatori a raportului de progres este o sursă
importantă de „cerinţe clarificatoare” ale programului. Deoarece aceşti indicatori constituie
scheletul analizei rezultatelor programului, programul este foarte strict în ceea ce priveşte
monitorizarea. Înainte de a îndeplini această parte a raportului, Partenerul Lider trebuie să
urmeze următorii doi paşi:
- pentru evitarea interpretărilor greşite, Partenerii Lider trebuie să
verifice atent definirea fiecărui indicator din anexa 3 a prezentului
manual.
- Fiecare cifră raportată în secţiunea indicatori a raportului de progres trebuie
bine justificată în secţiunea de text a raportului. Cantitatea nu este în mod
obligatoriu semnătura calităţii şi partenerul lider trebuie să fie mai de grabă
atent la completarea indicatorilor. O informaţie dată de un partener (ex.
producerea unei declaraţii de presă) dar asupra căreia partenerul lider nu are
o evidenţă nu trebuie raportată în raport şi în particular în secţiunea
indicatori. Remarca este importantă în principal pentru indicatori de rezultat
care por fi completaţi numai dacă se poate prezenta programului o dovadă a
rezultatului.

4.3.4. Contabilitatea cheltuielilor proiectului
Raportarea financiară a Partenerului Lider către Secretariatul Tehnic Comun trebuie făcută
în euro. Pentru partenerii localizaţi în afara zonei euro, partenerul lider şi partenerii trebuie
să se pună de acord cu una din opţiunile de schimb valutar al monedei naţionale în euro şi
această opţiune trebuie folosită pe întreaga durată a proiectului. Opţiunile posibile din care
se poate alege sunt următoarele:
 Rata de schimb a pieţei din ziua în care factura a fost plătită
 Rata de schimb a pieţei din ultima zi a perioadei de raportare
 Rata de schimb stabilită de Comisie a lunii în care factura a fost plătită
 Rata de schimb stabilită de Comisie a ultimei luni a perioadei de raportare
Acestea sunt publicate pe http://ec.europa.eu/buget/infoeuro/index.cfm?Language=en
Partenerul lider şi partenerii trebuie să se asigure că toată documentaţia de contabilitate
legată de proiect este disponibilă şi completată separat, chiar dacă acest lucru duce la
tratarea duală a conturilor (de ex. dacă este necesară centralizarea completării documentelor
contabile). Este responsabilitatea partenerului lider de a asigura un audit adecvat care
implică pentru Partenerul Lider să verifice:
- Cine a plătit
- Ce a fost plătit
- Cine a verificat
- Unde sunt depozitate documentele respective
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Partenerul lider trebuie să se asigure că toţi partenerii păstrează documentele legate de
proiect într-o manieră sigură şi ordonată pentru o perioadă minimă de 3 ani de la plata
ultimei rate de către Comisia Europeană către programul INTERREG IVC. Această rată va
fi transferată doar într-o perioadă anumită de timp după anul 2015 care nu este până în acest
moment specificată, după ce se va finaliza implementarea programului. Alte perioade de
păstrare statutare posibil mai lungi, cum ar putea fi de exemplu stipulate în legea naţională,
rămân neafectate. Documentele se arhivează în original sau în copie legalizată prin
mijloacele de date comun utilizate (în concordanţa cu legislaţia naţională). Dacă consideră
necesar, Partenerul Lider poate cere de la parteneri o copie a documentelor contabile.
Documentele contabile
Următoarea listă oferă o privire de ansamblu asupra documentelor care ar trebui să
fie disponibile pentru un control financiar şi audit şi care se păstrează pe o perioadă
minimă de 3 ani după plata ratei finale de către Comisia Europeană programului
INTERREG IVC (această rată va fi transferată doar într-o perioadă anumită de timp
după anul 2015 care nu este până în acest moment specificată, după ce se va
finaliza implementarea programului):






Formularul de aplicare aprobat
Contractul de subvenţie, acordul de parteneriat
Corespondenţa relevantă cu privire la proiect (financiară şi contractuală)
Rapoarte de progres
Detalii asupra bugetului pe partener, lista cheltuielilor declarate pe
partener12
 Confirmările controlorilor partenerilor (o listă de verificare/rapoartele de
control)
 Extrase de conturi bancare care atestă primirea şi transferul fondurilor UE
 Facturi sau documente cu valoare probativă echivalentă (fluturaşi de salarii
pentru costurile cu personalul)
 Extrase de conturi bancare/ dovada plăţii pentru fiecare factură
 Metoda utilizată de toţi partenerii din afara zonei euro pentru conversia
valutară a monedei naţionale în euro
 Dovada livrării bunurilor şi serviciilor: studii, broşuri, newsletters, minute
ale şedinţelor, scrisori traduse, listă de participanţi, bilete de călătorie etc
 Detaliile metodei de calcul folosite pentru costurile comune
 Dovada că cerinţele de informare şi publicitate au fost respectate
 Confirmarea controlului de prim nivel, raportul de control incluzând lista de
verificare, certificate de aprobare în cazul descentralizării sistemului de
control de prim nivel
Conform liniei bugetare a cheltuielilor, trebuie să fie disponibile şi următoarele
documente:
 Costuri cu personalul: calculul tarifelor orare, informaţii cu privire la orele
de lucru reale anuale, contractele de muncă, statele de plată şi înregistrarea
timpului de lucru al personalului pentru proiect
 Costuri administrative: dovada şi înregistrarea costurilor incluse în
cheltuielile generale şi metoda de calcul (pt. proiecte aprobate la primul, al
doilea şi al treilea call)

12

Un exemplu de listă de cheltuieli se găseşte pe site-ul programului www.interreg4c.eu
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Deplasări şi cazare: cerinţele cheltuielilor de deplasare, dovada că a avut loc
călătoria (ex. biletul de avion, de tren)
Servicii şi expertize externe: lista sub-contractelor şi copii după toate
contractele cu experţi externi şi/sau furnizori de servicii, documente legate
de achiziţii publice (note de achiziţii publice, termeni de referinţă,
oferte/cereri, rapoarte de evaluare, formulare de comandă)
Echipamente: înregistrarea bunului, disponibilitatea fizică a echipamentului
achiziţionat în contextul proiectului, metoda de calcul în caz de
depreciere/amortizare sau dacă costul echipamentului este alocat proiectului
în bază de pro-rată, documente legate de achiziţia publică.

În variantă computerizată trebuie să existe o urmărire a sumelor din cheltuieli raportate în
contextul proiectului. Trebuie să fie posibilă identificarea clară a cheltuielilor care au fost
alocate şi raportate în contextul proiectului şi excluderea variantei ca cheltuielile să se
raporteze de două ori (în două linii diferite de buget, perioade de raportare, scheme de
proiect/fonduri). Această identificare clară se asigură de obicei prin:
- deschiderea unui cont bancar specific pentru plăţile proiectului şi/sau
- introducerea de coduri pentru costuri-contabilitate specifice proiectului
atunci când se înregistrează costurile de proiect pe linia bugetară,
componentă şi dată de plată/perioadă de raportare în sistemul contabil şi/sau
- înregistrarea costurilor în lista de cheltuieli pe linie bugetară, componentă şi
perioadă de raportare şi/sau
- notând alocarea (titlu proiect, parte de cost, linie bugetară şi componentă) pe
facturi
Cheltuielile pot fi raportate numai dacă următoarele principii se îndeplinesc13:
- calculul se bazează pe costuri efective
- costurile sunt suportate de partener şi nu s-au născut în afara proiectului
- cheltuiala a fost achitată înainte de finalul perioadei de raportare. Cheltuiala
se consideră achitată când suma e debitată din contul bancar al instituţiei
partenere. Plata se dovedeşte de obicei cu extrasul de cont. Data emiterii
facturii, înregistrată în sistemul contabil nu contează ca dată de plată.
- Cheltuiala este legată direct de proiect. Costurile legate de activităţi care nu
sunt prezentate în formularul de aplicare sunt în general neeligibile.
(Vezi şi cap 2.4. despre linii bugetare şi eligibilitate)

Raportarea costurilor comune
În multe cazuri, partenerii decid să împartă costurile în cadrul
parteneriatului (ex. coordonarea externă a proiectelor, organizarea
conferinţelor, închirierea camerelor, catering, design de site şi găzduire,
studii tematice). Cu privire la raportarea şi controlul costurilor împărţite,
trebuie urmată următoarea procedură:
1. În primul rând fiecare partener trebuie să verifice că auditorii săi sunt de
acord cu costurile împărţite prevăzute.

13

Exceptând costurile administrative în cazul proiectelor aprobate la al patrulea call de propuneri, când
sumele raportate din costuri administrative sunt rezultatul aplicării automate a unei rate fixe de 12% la
costurile cu personalul plătite, raportate şi certificate şi nu mai sunt necesare alte dovezi pentru a susţine
sumele din costuri administrative.
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1.

2. În trecut, raportarea costurilor împărţite s-a dovedit a fi uneori dificilă.
Unii auditori naţionali au refuzat să accepte costurile împărţite de
personal sau de administrare. Este prin urmare recomandată limitarea
costurilor împărţite la costurile care se încadrează în linia bugetară
„expertize şi servicii externe” (care pot fi raportate mai uşor în mod
transparent).
3. Unul din parteneri îşi asumă responsabilitatea, în numele parteneriatului,
de a comanda şi contracta în concordanţă cu regulile de achiziţii publice
europene, naţionale şi interne, şi de a achita cheltuielile în baza facturii
sau a documentelor echivalente.
4. După plată, partenerul responsabil roagă propriul auditor să confirme suma
totală a costurilor comune (100%).
5. La primirea confirmării auditorului (vezi modelul de formular de
confirmare în anexa 5c), partenerul responsabil trimite o scrisoare
celorlalţi parteneri cu care împarte costurile respective. Scrisoarea
- cuprinde suma totală plătită de partenerul responsabil, partea din cost
care îi revine fiecărui partener şi metoda de calcul folosită pentru a
obţine aceste cote ale partenerilor.
- Este însoţită de
o Confirmarea auditorului pentru suma totală a costurilor
împărţite (100%) plătite de partenerul responsabil
o
copie a documentelor* relevante dovedind
eligibilitatea şi plata cheltuielii
*De exemplu:
- Pentru costuri cu expertize şi servicii externe, fiecare partener care împarte costul
trebuie să primească copiile documentelor de achiziţii publice, contractul/acordul,
factura expertului sau a prestatorului de servicii şi o dovadă a plăţii (extras bancar)
pentru suma plătită de partener expertului sau prestatorului de servicii.
- Pentru costurile cu personalul, fiecare auditor al partenerului poate solicita copii
ale fluturaşilor de salarii/foi de vărsământ, informaţii despre înregistrările de timp şi
copii ale tabelelor de timpi/fişe pontaj.
6. Apoi sunt 2 posibilităţi de a raporta costurile împărţite/comune:
- sau partenerii plătesc partea de cost partenerului responsabil şi după ramburs includ
cheltuiala (partea proprie de cheltuială) în raportul lor financiar care e validat de
auditorul propriu. Această variantă este cea mai transparentă.
- sau partenerul responsabil deduce cota de cost comun a fiecărui partener (atât
partea de cofinanţarea FEDR cât şi cea naţională) din sumele FEDR după primirea
fondurilor FEDR de Autoritatea Certificatoare şi înainte de transferul către parteneri.
Acest lucru este posibil numai dacă partenerii se pun de acord cu auditorii lor şi cu
partenerul responsabil ca cheltuiala să fie validată şi raportată de parteneri şi
auditorii lor, cu toate că partenerii nu au plătit cota lor către partenerul responsabil.
7. În ambele cazuri, este responsabilitatea fiecărui partener de a include cota
proprie de cost comun în raportul financiar şi de a obţine confirmarea auditorului
propriu (care poate accepta costurile împărţite/comune bazându-şi decizia pe
confirmarea auditorului partenerului responsabil). Secretariatul Tehnic Comun
recomandă cu tărie ca partenerii să-şi contacteze auditorii pentru alte informaţii şi
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acordul asupra procedurilor exacte şi costurilor care pot fi împărţite.
8. Partenerii de proiect care intenţionează să împartă costuri trebuie să precizeze
în acordul de parteneriat (sau în orice alt document formal scris) tipul costului care
urmează să fie împărţit, partenerul responsabil pentru contractare/comandă şi plata
respectivă şi procedura de raportare.
Partenerii trebuie să-şi consulte întotdeauna auditorii înainte de a acţiona şi mai ales
dacă doresc să utilizeze o altă metodă decât una din cele de mai sus pentru
raportarea costurilor împărţite.

4.3.5. Controlul de prim nivel
Înainte de depunerea la Secretariatul Tehnic Comun, fiecare raport de progres trebuie să fie
verificat şi confirmat de un auditor independent în concordanţă cu sistemul controlului de
prim nivel stabilit de fiecare Stat Membru. Principala sarcină a auditorului este de a oferi o
garanţie Autorităţii Manageriale, Autorităţii Certificatoare şi, foarte important, proiectului
însuşi, că costurile cofinanţate prin programul INTERREG IVC sunt contabilizate şi
solicitate cu respectarea prevederilor legale şi financiare ale contractului de subvenţie (în
particular ale formularului de aplicare aprobat, regulilor programului INTERREG IVC,
reglementărilor naţionale şi UE). Asigură detectarea şi rezolvarea problemelor înainte ca
acestea să devină prea importante.
4.3.5.1. Desemnarea auditorului de prim nivel
Potrivit art.16 al Reglementărilor (CE) Nr. 1080/2006, fiecare stat membru deţine
responsabilitatea numirii auditorilor pentru verificarea legalităţii şi regularităţii cheltuielilor
declarate de fiecare Partener Lider/ partener în proiect participant la un proiect. În practică
acest lucru înseamnă că fiecare Partener Lider/ partener în proiect trebuie să obţină
confirmarea cheltuielilor raportate de la un auditor autorizat de Statul Membru sau
Norvegia, pe al cărui teritoriu se află respectivul Partener Lider/ partener în proiect.
Auditorii trebuie să fie independenţi şi calificaţi pentru a desfăşura controlul cheltuielilor
proiectului.
Auditorii trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a fi consideraţi independenţi. Un
auditor intern, dacă este admis de statul membru sau Norvegia, trebuie să aparţină unei
unităţi care este separată d.p.d.v. organizatoric de unităţile care se ocupă de activităţile şi
finanţele proiectului. Un auditor extern poate fi considerat independent numai dacă nu are
nici un fel de altă relaţie contractuală cu organizaţiile din proiect sau partenere care pot
duce la conflicte de interes.
În ceea ce priveşte calificarea atât ale unui auditor intern cât şi extern, partenerul lider şi
partenerii trebuie să ia în considerare că sarcina controlului cheltuielilor proiectului
cofinanţate de fonduri structurale şi INTERREG merge mult mai departe de verificarea
conturilor: implică şi o judecată asupra îndeplinirii regulilor FERD, naţionale şi ale
programului. De aceea auditorii trebuie să aibă cunoştinţe profunde asupra controlării
cheltuielilor de proiect supuse reglementărilor Fondurilor Structurale cât şi bune cunoştinţe
de limba engleză (luând în considerare faptul că toate documentele şi rapoartele
programului sunt în engleză). Cerinţele specifice ţării sunt legate de acest lucru şi necesită
mai multe condiţii privind alegerea auditorului de prim nivel.
În principiu există 4 modele generale:
1. control centralizat la nivelul statului membru printr-un organism al
administraţiei publice
2. control centralizat la nivelul statului membru printr-o firmă de audit privată
3. control descentralizat prin auditori selectaţi de partenerul în proiect dintr-o
listă centrală scurtă
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4. control descentralizat printr-un auditor intern sau extern selecţionat de
partenerul în proiect şi aprobat la nivel naţional.
În cazul în care un auditor extern este selecţionat de partenerul în proiect, auditorul trebuie
desemnat în concordanţa cu legea achiziţiilor publice.
În statele membre cu sisteme de control descentralizat, fiecare partener în proiect trebuie să
furnizeze un certificat de aprobare dat de corpul de aprobare desemnat de statul
membru, pentru auditorul de prim nivel ales. Dacă este numit un nou auditor de prim nivel,
trebuie procurat şi un nou certificat de aprobare.
Cerinţele detaliate pe ţări pot fi găsite la cap. „Informaţii specifice ţării” pe site-ul
INTERREG IVC.
4.3.5.2. Rolul auditorului de prim nivel
Sarcina auditorului de prim nivel este de a verifica că cheltuielile raportate de partenerul
lider/partenerii în proiect din fiecare raport de progres îndeplinesc următoarele condiţii:
- costurile sunt eligibile
- condiţiile programului, formularul de aplicare aprobat şi contractul de
subvenţie au fost respectate şi urmărite
- facturile şi plăţile sunt înregistrate corect şi susţinute suficient
- activităţile relaţionate, furnizorii şi serviciile sub-contractate sunt în curs sau
au fost deja livrate
- regulile comunităţii au fost respectate în special cele legate de informare şi
publicitate, achiziţii publice, şanse egale şi protecţia mediului.
Auditorul este responsabil pentru metodele şi tehnicile controlului în concordanţă cu
standardele de audit naţionale şi internaţionale. Auditorii trebuie să fie familiarizaţi cu
conţinutul următoarelor documente pentru a putea confirma respectarea strictă a
prevederilor acestora:
- directivele şi reglementările UE, respectiv:
- Reglementările (CE) Nr. 1080/2006
- Reglementările (CE) Nr. 1083/2006
- Reglementările (CE) Nr. 1828/2006
- Directivele (CE) Nr. 2004/18/CE (asupra achiziţiilor publice, atribuirea
contractelor de lucrări publice, contractelor de aprovizionare publice şi a
contractelor de servicii publice)
- alte reguli şi reglementări naţionale (legile achiziţiilor publice naţionale)
- manualul programului
- formularul de aplicare
- contractul de subvenţie
- acordul de parteneriat
În cazul amendamentelor la formularul de aplicare al proiectului, contractul de subvenţie şi
acordul de parteneriat, partenerul lider şi partenerii trebuie să se asigure că ultima versiune
este disponibilă pentru auditul de prim nivel.
Programul oferă 3 documente standard pentru a îndruma auditorii pe parcursul controlului,
pentru a asigura aplicarea aceloraşi standarde de calitate la toate nivelurile şi documentarea
potrivită a paşilor de control:
- o confirmare de control standard în cadrul raportului de progres comun care
este semnată de auditorul partenerului lider pentru întreg proiectul (vezi
anexa 5a la manualul programului)
- o confirmare de control standard (vezi anexa 5b la manualul programului)
însoţind raportul financiar intern al proiectului care se semnează de auditorul
fiecărui partener în parte (inclusiv auditorul partenerului lider pentru
cheltuielile proprii) şi care se depune de partenerul lider. O copie a
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confirmării de control a partenerului - fără anexe - care se depune de
asemenea de partenerul lider la Secretariatul Tehnic Comun.
- Un model de raport de control cu o listă de verificare (vezi anexa 6), care se
completează de auditorul fiecărui partener în proiect (inclusiv al partenerului
lider pentru cheltuielile proprii) şi care rămâne la partenerul în proiect şi la
auditorul acestuia dacă nu este solicitat în mod expres de către partenerul
lider. Totuşi este recomandat ca partenerul lider să solicite o copie a acestui
document pentru a se asigura de un control de prim nivel desfăşurat în mod
corect la nivelul partenerilor.
Textul confirmării de control nu poate fi amendat sau extins. Modelul de raport de control
oferă minimul de cerinţe pentru verificarea şi documentele auditorului. Pot fi adăugate şi
altele (ex. documente de verificare în baza legilor naţionale).
Programul oferă şi o confirmare de control standard pentru confirmarea costurilor împărţite
(vezi anexa 5c la manualul programului) la nivelul partenerilor care au contractat şi plătit
aceste costuri pentru ca acest cost comun să poată fi împărţit cu ceilalţi parteneri şi
confirmat de auditori.
Auditorii trebuie să ia în considerare că atunci când semnează raportul de control pentru o
anumită perioadă de raportare, ei confirmă întreaga sumă de cheltuială eligibilă. Pentru a
avea o asigurare suficientă, auditorii trebuie deci să verifice cheltuiala 100%. Doar în cazuri
foarte justificate este permisă selecţia şi cu condiţia ca metoda, scopul şi rezultatele să fie
documentate şi să ofere dovezi suficiente şi asigurarea pentru confirmarea întregii
cheltuieli.
Auditorii trebuie de asemenea să verifice că activităţile raportate au avut loc, că livrarea
celor sub-contractate, a bunurilor şi serviciilor se află în curs de desfăşurare sau s-a
încheiat. Verificările pe teren sunt deseori necesare pentru a obţine suficiente dovezi sau
pentru a putea exprima o opinie rezonabilă în această privinţă.
Verificarea livrării de servicii, bunuri şi lucrări şi desfăşurarea verificărilor pe teren
Cu confirmarea de control a Partenerului Lider/partenerului, auditorilor de prim nivel li se
cere să confirme că activităţile raportate au avut loc, că livrarea serviciilor, bunurilor şi
lucrărilor se află în progres sau a fost încheiată. Dar cum se desfăşoară aceste verificări în
practică?
Programul INTERREG IVC susţine în mod normal activităţi cum sunt întâlnirile,
seminariile, studiile, site-urile web, ghidurile de bune practici care implică în principal
costuri de personal, administrare, expertize externe şi deplasări. În cadrul INTERREG IVC
nu există finanţare a unor investiţii majore şi drept urmare cumpărarea de echipamente
joacă un rol minor.
Pentru asigurarea că activităţile din raportul de progres au avut loc, se pot verifica
documentele de susţinere. Există câteva exemple despre cum se pot verifica existenţa şi
livrarea anumitor rezultate cu ajutorul documentelor:
- Întâlniri: auditorul de prim nivel poate verifica execuţia întâlnirilor prin
documente ca agenda, lista participanţilor, minutele şedinţei, prezentarea şi
fotografii;
- Deplasări: pentru a verifica dacă un partener a călătorit în realitate, se pot
cere cu uşurinţă biletele originale de călătorie, biletele de avion, autobuz sau
metrou, facturile de la hotel şi listele de participanţi;
- Site-uri web sau alte publicaţii electronice: pot fi verificate online
- Materiale tipărite: partenerii procură copii ale broşurilor, studiilor,
ghidurilor, fotografiilor sau altele pentru auditorii de prim nivel
În cazul echipamentelor cumpărate în contextul proiectului, trebuie verificată existenţa lor
fizică. O verificare pe teren este absolut necesară.
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Sunt însă şi alte argumente pentru verificările de teren decât existenţa fizică a
echipamentelor. Luând în considerare lista de contabilitate şi alte documente care trebuie
verificate de auditor pentru diferite categorii de costuri (vezi Manualul Programului
INTERREG IVC, cap 4.3.4 Contabilitatea cheltuielilor proiectului), este întotdeauna
recomandată deplasarea pe teren deoarece:
- accelerează procesul: evită trimiterea documentelor dintr-o parte în alta şi
ajută astfel la economisirea de hârtie şi de timp; documente care iniţial pot să
lipsească pot fi procurate imediat; se poate întâlni persoana responsabilă şi
documentele probatoare cum ar fi contractele de personal, extrasele bancare,
dovezile de plată pot fi verificate şi accesate mai uşor.
- Oferă o înţelegere mai facilă a documentelor probatoare, organizaţiilor
proiectului şi a partenerilor: pot fi desfăşurate interviuri şi discuţii, ceea ce
înseamnă că un anumit proces poate fi urmărit de la început până la sfârşit în
cadrul organizaţiei partenerului împreună cu persoanele responsabile, cum ar
fi procesele de achiziţii publice de la lansarea lor, până la selecţie,
contractare şi execuţia finală a contractului sau procesul de plată de la
comanda până la livrarea serviciului, facturare, înregistrare în sistem
contabil şi plată finală.
Trebuie reţinut că potrivit Reglementărilor (CE) Nr. 1828/2006, art. 13(2) amendate de
Reglementările (CE) Nr. 846/2009, deplasările pe teren sunt chiar obligatorii. În acelaşi
timp, mijloacele acestor deplasări trebuie să rămână proporţionale cu costurile care trebuie
verificate. În consecinţă, selecţia este legitimă în acest caz. Auditorii care sunt implicaţi în
mai multe operaţiuni (în special în cazul statelor membre cu un prim nivel de control
centralizat) stabilesc uneori criterii pentru clasificarea operaţiunilor lor în scopul
identificării acelora cu risc financiar mai mare. Printre aceste criterii pot fi:
- dimensiunea bugetului partenerului/ a costului aşteptat care urmează a fi
raportat
- numărul de contracte care implică procedee importante de achiziţii publice
- valoarea echipamentelor cumpărate
Apoi FLC (controlorul de prim nivel) decide să viziteze toate proiectele care cumulează
câteva din aceste criterii şi prin urmare prezintă un grad mai mare de risc. Pentru celelalte,
verificările se fac pe bază de selecţie. Aceasta poate fi aleatoare: fiecare al doilea sau al
treilea proiect; sau orientată acolo unde se definesc alte sub-criterii cum ar fi:
 Complexitatea managementului de proiect prin numărul de parteneri sau tipul
proiectului ( mini-programe)
 Calitatea generală a documentelor raportate de partener
 Raportarea problemelor deja întâlnite.
O altă modalitate de a scădea costurile legate de verificările pe teren este desfăşurarea lor o
dată sau de două ori pe parcursul duratei de viaţă a proiectului, în loc să fie desfăşurate de
câte ori se certifică un raport. Această metodă prezintă în special interes pentru auditorii de
prim nivel care sunt implicaţi într-o singură operaţiune şi prin urmare nu pot selecta în baza
unei arii mai largi a proiectului. În orice caz, este foarte importantă documentarea în
raportul de control a verificării existenţei reale a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, a tipului
de dovadă şi a metodei alese în special dacă s-a aplicat selecţia şi care au fost motivele
aplicării ei.
Pentru alte informaţii, proiectele trebuie să se refere şi la:
- rezumatul INTERACT al procedurilor de control de prim nivel în
cooperarea teritorială care se poate găsi pe site-ul INTERACT
(http://www.interacteu.net/financial_management_news/flc_compendium_online/41/4787),
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-

-

ghidul COCOF al verificărilor manageriale (http://www.interacteu.net/mint/pepper/orderedlist/downloads/download.php?file=http%3A//ww
w.interacteu.net/downloads/339/Guidance_Document_on_Management_Verifications
_.pdf)
capitolul de cerinţe specifice ţării de pe site-ul INTERREG IVC.

4.3.5.3. Rolul specific auditorului de prim nivel al partenerului lider
Auditorul partenerului lider trebuie să confirme că:
- bazat pe examinarea sa şi a partenerului în proiect, cheltuiala raportată
pentru întreg parteneriatul este corectă d.p.d.v. contabil, plătită efectiv şi
eligibilă.
- Cheltuiala proiectului are legătură cu proiectul şi activităţile prevăzute în
formularul de aplicare sunt corespondente cu stadiul de desfăşurare al
partenerului aşa cum este descris în raportul de progres
- Sumele din raportul de progres provenite de la parteneri individuali sunt
adunate corect
- Intrarea efectuată de partener a fost confirmată de un auditor independent cu
privire la cerinţele specifice tării
Pe de o parte, auditorul partenerului lider trebuie să verifice cheltuielile directe ale
partenerului lider. Pe de altă parte, el trebuie de asemenea să formuleze o opinie asupra
cheltuielilor celorlalţi parteneri în proiect. Această opţiune se poate baza pe intrările
efectuate de partenerii proiectului. Acest lucru înseamnă că auditorul partenerului lider
trebuie să verifice cel puţin ca confirmarea de control a partenerului să fi fost semnată de
auditorul partenerului în proiect în concordanţă cu cerinţele specifice de control ale ţării.
4.3.5.4. Graficul controlului de prim nivel
Partenerul lider trebuie să se asigure că cheltuiala proiectului poate fi raportată în decursul a
3 luni după finalizarea perioadei de raportare pentru ca raportul de progres să poată fi depus
la Secretariatul Tehnic Comun până cel târziu pe 1 aprilie respectiv 1 octombrie a fiecărui
an. Pentru a asigura depunerea la timp, controloarele la nivelul partenerilor de proiect şi a
partenerului lider trebuie programate cu atenţie potrivit termenului limită de depunere. În
acest context trebuie luate în considerare următoarele:
- cheltuiala trebuie să fie raportată regulat, ex. în perioada de raportare în care
se naşte14
- auditorul partenerului în proiect poate efectua controlul doar după primirea
setului complet de documente de la parteneri
- unii auditori ai partenerilor în proiect au limite fixe de timp pentru
efectuarea controlului care trebuie respectate atunci când se depune
documentaţia (şi pentru clarificări ulterioare potenţiale)
- auditorul partenerului lider poate desfăşura controlul numai după primirea
documentelor de control semnate şi ştampilate de la partenerii care
raportează cheltuieli
- rapoartele de progres trebuie depuse în decursul a 3 luni după finalul fiecărei
perioade de raportare la Secretariatul Tehnic Comun şi procesul intern de
raportare trebuie prin urmare adaptat la acest termen limită.

14

Exceptând cazurile bine justificare
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4.3.5.5. Costurile controalelor
Costurile controalelor sunt considerate costuri eligibile în cazul în care nu există alte reguli
naţionale mai stricte stabilite la nivelul statelor membre. De aceea ele trebuie verificate cu
atenţie în funcţie de cerinţele specifice ţării disponibile pe site-ul INTERREG IVC.
Controlul independent intern trebuie inclus în linia bugetară „personal”; controlul
independent extern în linia bugetară „expertize şi servicii externe”. Este recomandată
prevederea unui buget pentru aceste controale în funcţie de aranjamentele de control
aplicabile în statul membru/Norvegia pentru fiecare partener de proiect (vezi cap.
„informaţii specifice ţării” pe site-ul INTERREG IVC pentru informaţii detaliate)
Este important de reţinut că costurile de control (ca şi orice alte costuri ale proiectului) care
se plătesc după finalizarea lunii indicate în formularul de aplicare aprobat nu vor fi eligibile
şi prin urmare vor trebui să se nască în cadrul parteneriatului. Dacă se doreşte includerea
costurilor de control ca eligibile în costurile de proiect, partenerii sunt sfătuiţi să prevadă
suficient timp în cadrul duratei oficiale a proiectului pentru închiderea administrativă a
proiectului pentru ca auditorul să poată să efectueze controlul pe cât posibil înainte de data
finală a proiectului şi pentru ca facturile respective să mai poată fi achitate în cadrul
perioadei eligibile de proiect (vezi şi cap 2.4.1. „Perioada de eligibilitate”)

4.3.6. Puncte de atenţie pentru raportarea
4.3.6.1. Activităţilor
Următoarele considerente vor ajuta proiectele să evite cele mai comune greşeli în raportarea
activităţilor şi a output-urilor din raportul de progres.
- rezumatul proiectului (cap 1.2. al raportului de progres)
Trebuie acordată o atenţie specială calităţii şi naturii informaţiilor date la acest cap. din
momentul publicării pe site-ul programului INTERREG IVC. Sunt importante în special
aceste 3 puncte de mai jos:
1. Descrierea din acest capitol trebuie să cumuleze perioada de la începutul proiectului
şi până la sfârşitul perioadei de raportare.
2. Informaţiile nu trebuie să fie legate de probleme interne de management cum ar fi
întârzierea în faza de start a proiectului sau probleme legate de cheltuieli. Aceste
elemente sunt desigur importante pentru monitorizarea proiectului dar nu sunt de
interes public.
3. Pentru ca cititorul să înţeleagă clar proiectul şi aspectele pe care se focusează,
informaţiile legate de conţinut trebuie să fie oferite la acest capitol. De exemplu,
descrierea unei anumite bune practici identificate în cadrul proiectului poate fi
considerată ca valoare adăugată în această privinţă.
- Cerinţe legate de publicitate
Aşa cum s-a stipulat în contractul de subvenţie, materialele principale de publicitate şi
informare (ex. broşuri de prezentare, ghiduri de bune practici, studii sau analize) trebuie
prezentate la Secretariatul Tehnic Comun. Acest lucru nu numai că permite programului să
aibă o idee clară despre activităţile de comunicare ale proiectului, dar oferă Secretariatului
Tehnic Comun oportunitatea de a disemina informaţiile referitoare la proiect la nivelul
programului.
-

Consistenţa în raportarea indicatorilor/activităţilor/output-urilor
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Pentru coerenţa generală a raportului este crucial ca informaţiile furnizate la indicatori,
activităţi sau output-uri să fie consistente. Cu alte cuvinte, atunci când se raportează un
output specific ca indicator, acesta trebuie de asemenea să apară foarte clar în descrierea
activităţilor şi a output-urilor acelei perioade. Acest lucru înseamnă şi că terminologia
utilizată trebuie de asemenea să fie consecventă pe tot parcursul raportului şi să se raporteze
la terminologia utilizată în formularul de aplicare.
- Raportarea indicatorilor
Aşa cum s-a menţionat în cap. 4.3.3., fiecare cifra individuală raportată la secţiunea
indicator trebuie să fie justificată cât se poate de precis în raport. Deoarece această
informaţie va fi utilizată în evaluarea proiectului, ea trebuie să fie cât se poate de credibilă.
Acest lucru înseamnă că este mai bine să fiţi mai rezonabili decât prea optimişti în această
secţiune a raportului. În orice caz, dacă o cifră anume nu poate fi justificată printr-o dovadă
clară, ea nu trebuie raportată.
Indicatorii de rezultat sunt cel mai dificil de justificat. Se întâmplă adesea ca următorii
indicatori să fie supraestimaţi de Partenerii Lideri: nr. de membri de personal cu capacităţi
crescute, nr. de bune practici transferate şi nr. de politici îmbunătăţite.
4.3.6.2. Finanţelor
Următoarele considerente pot ajuta proiectele să evite cele mai comune greşeli financiare
atunci când se alcătuieşte raportul de progres.
- Legătura dintre activităţi şi cheltuieli
Uneori cheltuiala este raportată în cadrul unei componente, dar activitatea,
output-ul sau rezultatul corespondent nu este descris în capitolul activităţi al
raportului de progres. De exemplu, dacă în cadrul liniei bugetare deplasări şi
cazare se raportează o cheltuială şi nu se menţionează ca activitate sau rezultat o
întâlnire, atunci trebuie explicat de care activităţi sunt legate acele cheltuieli.
- Legătura dintre descrierea expertizei şi serviciilor externe şi formularul de
aplicare
Deoarece toate informaţiile din raportul de progres se monitorizează şi se
compară cu cele declarate în formularul de aplicare, este foarte importantă
crearea unei legături clare dintre cele două documente. Cu toate că cuvintele
folosite în descrierile din raportul de progres trebuie să se refere la informaţiile
specificate în formularul de aplicare, de câte ori este posibil şi dacă este necesar
trebuie oferite detalii suplimentare cât de precise posibil. În cazul în care sunt
adăugate lucruri care nu erau planificate în formularul de aplicare, trebuie făcută
o descriere la capitolul respectiv. Este important ca această descriere să se
explice de la sine şi să justifice costurile adiţionale.
- Alocarea cheltuielilor între componente şi linii bugetare
Este important să ne asigurăm că cheltuielile sunt raportate în componenta
corectă sau linia bugetară corectă. De exemplu, dacă o întâlnire reprezintă o
activitate aparţinând şi fiind raportată componentei 1, costurile de catering
legate de aceasta trebuie să fie raportate de asemenea la expertize externe în
cadrul componentei 1. Proiectele trebuie să reţină că este sarcina auditorilor de
prim nivel să verifice eligibilitatea cheltuielilor cât şi să se asigure că cheltuiala
este raportată în cadrul componentei corecte şi/sau a liniei bugetare corecte.
- Confirmările controlului partenerului
Este esenţial pentru o raportare coerentă să fie respectate cerinţele specifice ale
ţării fiecărui partener. Prin urmare, fiecare partener şi auditor de prim nivel
trebuie să verifice regulat site-ul INTERREG IVC pentru a se asigura că iau în
considerare şi ultimele noutăţi. Confirmările controlului partenerului care nu
respectă cerinţele specifice tării pot să decaleze semnificativ termenul limită de
monitorizare.
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Este de asemenea important să notăm că programul nu poate accepta nici un
amendament/adăugare la modelul de confirmare de control a partenerului.
Textul a fost aprobat de Statele Membre UE şi Norvegia. Secretariatul Tehnic
Comun trebuie să se asigure că punctele menţionate în confirmare au fost
verificate şi pot fi confirmate de auditorul de prim nivel. Nu se poate face
referire la nici o anexă sau scrisoare, etc. Orice problemă trebuie rezolvată cu
partenerul lider şi ceilalţi parteneri (şi auditorii acestora unde este cazul) înainte
ca respectiva confirmare de control să fie semnată şi depusă. Partenerul Lider şi
auditorul său sunt sfătuiţi deci să verifice cu atenţie că confirmările de control
ale partenerilor sunt corecte, respectă cerinţele specifice ţării şi că modelul
acestora nu a suferit modificări.

4.4. Schimbări în implementarea proiectului
4.4.1. Principii generale
Toate schimbările minore (ex. schimbarea detaliilor de contact, reprogramarea activităţilor,
deviaţii de la buget care se încadrează în regula de flexibilitate de 10%) pot fi raportate ca
„deviaţii” la Secretariatul Tehnic Comun prin raportul de progres care se depune o dată la 6
luni. Raportul trebuie să includă justificarea acestor schimbări minore, o explicaţie a
consecinţelor acestora în implementarea proiectului şi soluţia propusă pentru abordarea lor
cât şi pentru evitarea unor deviaţii similare pe viitor.
Pentru alte schimbări mai importante în implementarea proiectului şi în concordanţă cu
contractul de subvenţie, Partenerul Lider este obligat să ceară aprobarea Autorităţii
Manageriale şi /sau a Comitetului de Monitorizare INTERREG IVC în cazul în care
parteneriatul, activităţile principale, durata sau bugetul proiectului se schimbă semnificativ.
Secretariatul Tehnic Comun este responsabil cu administrarea practică a schimbărilor
cerute de proiectele în derulare.
În orice caz, orice schimbare majoră care se referă la parteneriat (ex. retragerea sau
înlocuirea unui partener), la activităţi, la durata sau bugetul proiectului trebuie pe cât posibil
evitată. Totuşi, cu o justificare riguroasă, aceste schimbări pot fi aprobate de Autoritatea
Managerială sau Comitetul de Monitorizare printr-o procedură de „cerere de schimbări”.
Ca o regulă de bază, Partenerul Lider trebuie să informeze Secretariatul Tehnic Comun în
momentul în care ştie de o posibilă schimbare majoră în proiect.

4.4.2. Procedurile de cerere de schimbări
Pentru toate schimbările majore, trebuie completat un formular de „cerere de schimbare”.
Acest formular, care este un document Excel, are 2 părţi:
a) „sumarul cererii de schimbare” şi
b) „formularul de aplicare pentru schimbări”
În „sumarul cererii de schimbare”, Partenerii Lideri sunt rugaţi să descrie schimbarea
solicitată şi să asigure a justificare clară a acesteia. „Formularul de aplicare pentru
schimbări” este bazat pe formularul de aplicare original aprobat. Acesta trebuie actualizat în
capitolele referitoare la schimbare.
Formularul de cerere de schimbare se procură la cerere de la Secretariatul Tehnic Comun.
Acesta poate fi solicitat în orice moment al anului. Totuşi, cu excepţia unui caz bine
justificat, o cerere de schimbare nu este în general tratată cât timp un raport de progres se
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află încă in stadiul de clarificare, deoarece o cerere de schimbare poate avea impact asupra
raportului de progres şi poate conduce la întârzieri semnificative în raportare.
„Formularul de cerere de schimbare” se depune întâi în format electronic. Doar în
momentul în care varianta electronică este declarată acceptată şi finală de către
Secretariatul Tehnic Comun, se depune o versiune pe hârtie semnată şi ştampilată a
„sumarului cererii de schimbare”.
Depinzând de natura schimbării solicitate, se va lua o decizie de aprobare sau de către
Autoritatea Managerială/Secretariatul Tehnic Comun, sau prin procedură scrisă de
Comitetul de Monitorizare INTERREG IVC. Schimbările intră în curs numai în momentul
în care se trimite Partenerului Lider o scrisoare de notificare oficială a aprobării. În cazul în
care schimbarea solicitată are impact asupra bugetului şi prin consecinţă şi asupra
previziunilor de plată, va fi de asemenea elaborat un nou contract de subvenţie.

4.4.3. Schimbări în activităţi/output-uri
În formularul de aplicare activităţile şi output-urile sunt descrise în planul de lucru al
fiecărei componente de proiect. Prin urmare, planul de lucru reprezintă harta proiectului şi
proiectele trebuie să respecte cât de mult posibil planurile iniţiale. Totuşi, este de înţeles că
un proiect nu este o entitate statică şi că pot apărea schimbări în timpul procesului de
implementare a proiectului.
Dacă aceste schimbări au un caracter minor (ex. amânarea unei conferinţe, număr mai mic
sau mai mare de broşuri sau newsletters create), asta însemnând că ele nu vor avea un
impact major asupra obiectivelor principale ale proiectului, atunci ele pot fi raportate şi
justificate în raportul de progres (la cap. „deviaţii”). Acest lucru se întâmplă de fapt în
majoritatea cazurilor.
În cazul în care aceste schimbări au un caracter major şi au impact asupra obiectivelor
principale ale proiectului, ele vor necesita aprobarea oficială a Comitetului de Monitorizare
INTERREG IVC. În acest caz, Partenerul Lider trebuie să contacteze ofiţerii responsabili
din cadrul Secretariatului Tehnic Comun sau a Punctului de Informare pentru a solicita o
schimbare oficială în activitate/rezultat. Acest tip de cerere de schimbare are un caracter
excepţional şi nu s-a întâmplat încă în cadrul programului INTERREG IVC.

4.4.4. Schimbări în parteneriat
Parteneriatul este considerat o trăsătură cheie a proiectului şi prin urmare este oficial
aprobat de către Comitetul de Monitorizare al INTERREG IVC. Deci, schimbările
survenite în parteneriat trebuie pe cât posibil evitate şi trebuie luate în considerare orice alte
soluţii posibile înainte de solicitarea unei schimbări în parteneriat. În orice caz, schimbările
în parteneriat pot fi aprobate doar dacă sunt riguros justificate.
Formularul de cerere de schimbare diferă în funcţie de schimbarea petrecută în cadrul
parteneriatului în 2 feluri:
a) Retragerea unuia sau mai multor parteneri
b) Integrarea unuia sau mai multor parteneri (în general ca măsură de înlocuire a unui
partener care s-a retras)
Dacă nu se poate evita retragerea unui partener din cadrul parteneriatului, soluţia ideală este
de a găsi un înlocuitor potrivit pentru partenerul retras de preferat din aceeaşi regiune sau
ţară. Partenerul Lider trebuie să verifice întotdeauna mai întâi dacă această opţiune este
fezabilă. Este recomandat ca partenerul respectiv să ia legătura cu membrii Centrului
Naţional de Contact din ţara sa sau ai Comitetului de Monitorizare pentru a-i informa şi
pentru a găsi împreună o soluţie potrivită.
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Cealaltă alternativă este simpla retragere a unui partener. Pentru a minimaliza impactul
asupra proiectului, este recomandat în acest caz ca un partener deja existent în parteneriat să
preia pe de-a-ntregul sau parţial rolul şi activităţile partenerului retras. Ca şi consecinţă,
bugetul ar putea fi parţial realocat.
Schimbarea solicitată trebuie să fie clar explicată şi justificată în „sumarul cererii de
schimbare”. Pe lângă acest lucru, toate părţile relevante ale formularului de aplicare trebuie
actualizate; în special cap.5 al „formularului de aplicare pentru schimbare” (cap.
Parteneriat) dar şi toate capitolele unde partenerul retras este menţionat (cap 3., planul de
lucru).
Odată ce STC primeşte formularul completat de solicitare a schimbării, acesta va verifica
dacă cererea pentru schimbare este acceptabilă. STC va solicita şi Centrului Naţional de
Contact corespunzător să confirme eligibilitatea noului partener integrat (dacă este
aplicabil).
Trebuie notat că simpla schimbare a numelui unui partener care nu are impact asupra
statutului său legal nu este o problemă care intră sub incidenţa celor descrise mai sus şi prin
urmare nu necesită o procedură oficială de cerere de schimbare. Totuşi, schimbarea
numelui unui partener trebuie să fie oficial comunicată STC (ex. Prin actualizarea detaliilor
de contact ale partenerului implicat din raportul de progres).

4.4.5. Schimbări în buget
Deşi bugetul este altă trăsătură cheie a proiectului aprobat de Comitetul de Monitorizare,
pot apărea schimbări necesare pe parcursul implementării proiectului. Este deci important
de ştiut că programul INTERREG IVC procură următoarele reguli de realocare a bugetului
care permit o anumită flexibilitate a bugetului:
Sunt permise schimbări între linii bugetare, componente bugetare şi bugetele partenerilor
atâta timp cât suma maximă alocată de către FEDR şi finanţările norvegiene nu este
depăşită.
a) Fără notificarea prealabilă a Autorităţii Manageriale, Partenerul Lider este
îndreptăţit să depăşească liniile bugetare, componentele bugetare şi bugetele
partenerilor, aşa cum se specifică în aplicaţia aprobată. Cheltuielile în exces sunt
limitate la maxim 20.000 Euro sau dacă sunt mai mari, până la 10% din suma
originală şi trebuie justificate în raportul de progres.
b) Doar o dată pe parcursul duratei proiectului, Partenerul Lider poate realoca din
buget între liniile bugetare, componentele bugetare şi parteneri până la 20% din
bugetul total al proiectului în concordanţa cu aplicaţia aprobată. O astfel de
realocare necesită depunerea unui formular de Cerere de Schimbare la STC/
Autoritatea Managerială. Realocarea va intra în curs numai după aprobarea cererii
de schimbare de către STC/ Autoritatea Managerială.
Este important de notat că previziunile de plată ale proiectului (vezi cap. 2.4.4.) nu pot fi
modificate decât dacă bugetul total sau bugetul FEDR al proiectului sunt modificate printro procedură de cerere de schimbare.
Pe lângă acest lucru, modificările în linia bugetară echipamente rămân excepţionale. Pentru
a se asigura că costurile adiţionale de echipamente vor fi acceptate, proiectele trebuie să
consulte STC înainte de a folosi regula de flexibilitate pentru realocare bugetară din cadrul
capitolului bugetar „Echipamente”. STC va confirma apoi dacă costurile adiţionale care se
raportează în capitolul bugetar echipamente sunt eligibile şi pot fi raportate în raportul de
progres.
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Reguli de flexibilitate - Exemple:
a) Regula de flexibilitate 20.000Euro/10%
Suma
originală Maxim
de Explicaţie
din formularul de depăşire
de
aplicare aprobat
cheltuială
în
cadrul
acestei
linii bugetare
Costuri
de 50.000 Euro
20.000 Euro
Cum 10% din
administrare
suma iniţială (şi
anume
5.000
Euro) reprezintă
mai puţin de
20.000
Euro
această
linie
bugetară poate fi
depăşită cu max.
20.000 Euro
Costuri cu personalul 500.000 Euro
50.000 Euro
Cum 10% din
suma iniţială (şi
anume
50.000
Euro) reprezintă
mai mult de
20.000
Euro
această
linie
bugetară poate fi
depăşită
cu
50.000 Euro
Capitol bugetar

În concluzie:
- dacă suma iniţială alocată capitolului bugetar, componentei sau bugetului
partenerului din formularul de aplicare (la nivelul bugetului total al
proiectului) este mai mică de 200.000 Euro, aceasta poate fi depăşită cu
max. 20.000 Euro
- dacă suma iniţială alocată capitolului bugetar, componentei sau bugetului
partenerului din formularul de aplicare este mai mare de 200.000 Euro,
aceasta poate fi depăşită cu max. 10%.
b) Realocare bugetară de 20%
Dacă proiectul trebuie să se abată de la bugetul iniţial cu mai mult decât permite regula de
flexibilitate 20.000Euro/10%, atunci Partenerul Lider trebuie să solicite realocarea
bugetară.
În cazul realocării bugetare limitele permise de creştere a componentelor, capitolelor
bugetare şi bugetelor partenerilor (utilizând scăderea cheltuielilor pe alte
componente/capitole bugetare/bugete ale partenerilor) sunt de max. 20% din bugetul total al
proiectului, pentru fiecare schimbare.
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Exemplu:
Componente

Componenta 1

Suma iniţială din
formularul
de
aplicare aprobat
250.000 Euro

Componenta 2

500.000 Euro

Componenta 3

50.000 Euro

Total

800.000 Euro

Noua sumă după Explicaţie
realocarea
bugetară
410.000 Euro
Componenta poate fi
crescută cu max.
160.000 Euro
310.000 Euro
Componentă redusă
ca cheltuială care
permite realocarea
către
alte
componente
80.000 Euro
Componenta poate fi
crescută cu max.
160.000 Euro
800.000 Euro

În acest exemplu, un max. de 160.000 Euro poate fi redistribuit între bugetele partenerilor,
capitolele şi componentele bugetare în cadrul cererii de realocare bugetară, atâta timp cât
suma maximă alocată din fonduri FERD sau Norvegiene nu este depăşită.
Bugetul realocat poate din nou deveni subiect de deviaţie în cadrul limitelor regulii de
flexibilitate descrise la pct.a).
Costurile de pregătire
Regula de flexibilitate se aplică şi componentei „activităţi pregătitoare”. Totuşi limita de
30.000 Euro nu poate fi depăşită.
Exemplu:
Costuri
de
pregătire Noua sumă după Explicaţie
iniţiale din formularul de realocarea bugetară
aplicare aprobat
5.000 Euro
25.000 Euro
Costurile pregătitoare pot fi
crescute până la max. 20.000
Euro în cadrul regulii de
flexibilitate
20.000
Euro/10% şi până la plafonul
de 30.000 Euro prin
realocare bugetară de 20%
20.000 Euro
30.000 Euro
Costurile pregătitoare pot fi
crescute doar până la
plafonul de 30.000 Euro
Schimbările la componenta costuri pregătitoare trebuie să rămână totuşi un caz excepţional
şi să fie bine justificate, deoarece se presupune că aceste costuri sunt cunoscute înainte de
depunerea formularului de aplicare.
Este important de notat că implicaţiile financiare ale schimbărilor făcute în parteneriat
sau activităţi / output-uri nu sunt considerate „schimbări bugetare”. Aceste modificări
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de buget (ex. reducerea bugetului total în cazul retragerii unui partener) sunt considerate ca
o consecinţă a schimbării respective şi trebuie tratate în cadrul aceleiaşi cereri de
schimbare.

4.4.6. Extinderea duratei proiectului
Durata proiectului poate fi modificată doar în cazuri excepţionale şi foarte bine justificate şi
trebuie pe cât posibil evitată. De exemplu, o extindere a duratei poate fi acordată dacă
proiectul demonstrează că s-au produs întârzieri severe datorate unor factori externi şi
imprevizibili. În orice caz, programul nu permite acordarea nici unei extinderi mai mari de
3 luni.

4.5. Auditul de nivel 2/ verificări prin sondaj efectuate proiectelor
În fiecare an între 2010 şi 2015, vor fi efectuate verificări prin sondaj pentru a verifica dacă
proiectele şi-au declarat corect cheltuielile în rapoartele de progres. Aceste verificări vor fi
făcute cu responsabilizarea Autorităţii de Audit asistată de un Grup de Auditori cu câte un
reprezentant din fiecare ţară participantă. Verificările propriu-zise vor fi subcontractate şi
desfăşurate de o firmă de audit externă. Scopul acestor verificări este de a descoperi
greşelile din înregistrările contabile la nivelul proiectelor individuale şi în această bază de a
obţine o imagine de ansamblu asupra aplicării procedurilor şi documentelor de management
şi control stabilite la nivelul programului şi de a verifica că acestea permit prevenirea şi
corectarea potenţialelor erori şi puncte slabe.
Dacă proiectul este selectat pentru verificare prin sondaj, este obligatoriu ca Partenerul
Lider şi ceilalţi parteneri să colaboreze cu corpurile de audit, să prezinte orice documente
sau informaţii considerate necesare pentru a sprijini evaluarea documentelor contabile cât şi
să ofere acces la sediu.
Pe lângă verificările prin sondaj descrise mai sus, alte corpuri ale programului responsabile
cum sunt serviciile de audit ale Comisiei Europene, Curtea Europeană de Audit, corpuri
naţionale, STC/ Autoritatea Managerială, Autoritatea de Certificare, pot efectua audituri
pentru verificarea calităţii implementării proiectului şi în particular a managementului său
financiar în concordanţă cu legile naţionale şi UE. Proiectele pot fi selectate pentru
verificare chiar şi după încheierea acestora. De aceea este importantă justificarea corectă şi
stocarea în siguranţă a tuturor documentelor de proiect cel puţin până în 2020 (vezi cap
4.3.4. pentru alte detalii privind perioada de arhivare).

4.6. Cerinţe legate de publicitate şi informare
În concordanţă cu importanţa deosebită acordată comunicării şi diseminării rezultatelor, nu
numai la nivelul UE dar şi la nivelul programului, partenerilor de proiect li se solicită să
dedice timp suficient informării şi publicităţii pe durata de viaţă a proiectului şi în afara ei.
Pentru a creşte impactul unui anumit proiect, beneficiile şi rezultatele trebuie să fie clar
vizibile - nu numai partenerilor în proiect dar şi altor actori externi, şi anume Comisiei
Europene, altor actori naţionali, regionali sau locali. Mai jos vă sunt oferite ghidul şi
cerinţele juridice de bază pentru pregătirea planului de comunicare. Un ghid mai detaliat de
comunicare pentru proiecte a fost elaborat pentru a sprijini partenerii în proiect cu
implementarea planului lor de comunicare, şi acesta este disponibil pentru descărcare la
cap. „Resurse ale Proiectului” de pe site-ul programului: www.interreg4c.eu. Acesta oferă
exemple mai detaliate de activităţi de comunicare, împreună cu sfaturi şi modele.
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Dezvoltarea unui plan de comunicare
Deşi nu toate proiectele vor avea un profesionist în ceea ce priveşte comunicarea, este totuşi
posibilă dezvoltarea unui plan de comunicare. Răspunsurile la următoarele întrebări vă vor
ajuta să identificaţi elementele cheie:
Ce vreţi să obţineţi?
Este important să stabiliţi obiective clare pentru comunicarea în avans a acţiunilor.
Comunicarea trebuie să fie orientată spre un ţel, dar aceste ţeluri trebuie să fie inteligente
(SMART):
S- specifice
M- măsurabile
A- adecvate
R- realiste
T- temporizate
Cui vă adresaţi?
Listarea publicului ţintă al proiectului este următorul pas în dezvoltarea unei comunicări
eficiente. Exemplele includ: cei care creează politicile naţionale sau regionale specifice ex.
politicieni implicaţi în managementul apelor; politici de inovare; actori specialişti în acest
domeniu (naţionali sau europeni); publicul general: femeile cu vârste de lucru, seniori,
tinerii antreprenori, etc.
Ce vreţi să spuneţi?
Definiţi un mesaj pentru fiecare grup ţintă determinat mai sus. Mesajul pe care îl
comunicaţi creatorilor de politici (ex. schimbarea politicii regionale pentru a beneficia de
rezultatele proiectului) diferă de mesajul către publicul general (ex. relevarea impactului
unui rezultat asupra vieţii de zi cu zi a publicului general).
Cum să transmiteţi ce aveţi de spus?
Ce mijloace trebuie folosite pentru a transmite un anumit mesaj către un grup ţintă. Decizia
dacă o broşură, o conferinţă, un comunicat de presă este cea mai bună metodă de adresare
publicului ţintă. Rezultatele din deciziile luate aici vor determina rezultatele care se trec în
formularul de aplicare (vezi cap. 2.2.4 pentru alte detalii despre rezultate).
Când trebuie transmis mesajul?
Creaţi un plan de timp/grafic pentru activităţile de comunicare. În faza de aplicare, acesta
va determina acţiunile şi output-urile trecute semestrial în componenta 2 a formularului de
aplicare. Odată ce proiectul este aprobat, este util să adunaţi toţi partenerii de proiect şi să
creaţi un plan de timp/grafic mai detaliat (specificând perioade, locuri, responsabilităţi etc.)
A funcţionat?
Este important să se identifice instrumente pentru măsurarea impactului diferitelor outputuri de comunicare şi creşterea eficienţei acestuia. Acest lucru va permite partenerilor de
proiect să propună indicatori de rezultat efectivi şi să-i măsoare pe durata de viaţă a
proiectului (vezi cap. 2.2.4. pentru alte detalii despre rezultate).

4.6.1. Planul de comunicare
Partenerii de proiect sunt sfătuiţi să numească o persoană responsabilă pentru crearea şi
implementarea unui plan de comunicare pe perioada proiectului (vezi caseta de mai jos).
Această persoană va asigura coerenţa activităţilor de comunicare şi va fi legătura dintre
partenerii proiectului şi Ofiţerul responsabil cu Comunicarea din cadrul STC.
Activităţile de comunicare amintite ca exemplu la cap 2.2.2. şi acelea dezvoltate în Ghidul
de Comunicare al Proiectului nu trebuie luate ca o listă completă şi exclusivă de posibilităţi
nici ca o prescriere a ceea ce trebuie făcut în cadrul proiectului. În funcţie de targetul de
audienţă al proiectului, modalităţile de comunicare trebuie adaptate, aşa cum s-a descris în
caseta de mai sus.
Este esenţial pentru fiecare proiect să aibă un site care să prezinte cel puţin obiectivele
proiectului, partenerii implicaţi şi - pe parcursul progresului proiectului - rezultatele
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proiectului. Partenerii sunt sfătuiţi să ia în considerare aceste lucruri în cadrul componentei
2. Vezi cap 5 asupra încheierii proiectelor pentru cerinţele de arhivare ale website-ului.

4.6.2. Măsuri de publicitate
Indiferent de suportul de comunicare ales de un proiect, există un minim de cerinţe pentru
publicitatea co-finanţării europene şi a programului care facilitează finanţarea. Partenerii
vor găsi aici idei despre cum să satisfacă aceste cerinţe. Pe lângă aspectul pur reglementativ
al măsurilor de informare şi publicitate, ele sunt de asemenea importante pentru
conştientizarea rezultatelor şi a activităţilor proiectelor şi pentru ajutarea altor regiuni să
capitalizeze aceste rezultate.
4.6.2.1. Baza legală
Toate proiectele trebuie să se supună cerinţelor de publicitate şi informare descrise în
Reglementările Comisiei (UE) Nr. 1828/2006 (art 8 şi 9) din 8 decembrie 2006 şi în
contractul de subvenţie semnat între Partenerul Lider şi Autoritatea Managerială (Art. 7).
Reglementările şi modelul contractului de subvenţie pot fi descărcate de pe site-ul
programului.
4.6.2.2. Reguli de publicitate
Folosirea logo-ului INTERREG IVC şi a emblemei UE este obligatorie pe toate materialele
de comunicare şi instrumentele produse de proiectul co-finanţat. Normal, aceste logo-uri
trebuie să fie versiunile care conţin sloganul „Regions of European Sharing Solutions” ale
logo-ului IVC, şi referinţa Fondurile de Dezvoltare Regională Europeană pentru steagul
UE. Imagini ale acestor logo-uri se găsesc în anexa 7. Pot fi admise excepţii în cazuri bine
justificate, de exemplu pe materiale de publicitate foarte mici. Se recomandă aprobarea
acestor excepţii de STC înaintea producţiei, pentru a evita probleme cu eligibilitatea
costurilor mai târziu.
Orice document produs în cadrul proiectului trebuie să includă o referinţă la contribuţia
FEDR şi la program. Aceasta poate fi de exemplu fraza „Proiectul este co-finanţat din
Fondul de European de Dezvoltare Regională şi posibil datorită programului INTERREG
IVC”. Astfel de documente pot include certificate anexate, înregistrări sau documente nonpublicitare acolo unde logo-urile menţionate mai sus nu se folosesc.
Acolo unde Reglementările Comisiei (UE) Nr. 1828/2006 vorbesc despre o declaraţie a
Autorităţii Manageriale, notaţi că această declaraţie este cuprinsă în logo-ul programului
„Soluţiile împărtăşite ale regiunilor Europene”.
Anexa 7 cuprinde detalii tehnice complete ale diferitelor logo-uri şi utilizării lor pe diferite
suporturi. Acestea trebuie implementate cu o atenţie deosebită în ceea ce priveşte mărimea,
culoarea şi alte dimensiuni specificate. Caracterul de identitate grafică al INTERREG IVC
furnizează toate specificaţiile necesare designerilor grafici pentru folosirea corectă a logoului INTERREG IVC. Acest caracter este disponibil pentru descărcare pe site-ul
programului.
Elementele descrise în anexa 7 pot fi descărcate de pe site-ul programului INTERREG IVC
în format vectorial la rezoluţie mare pentru utilizare la tipărire (format EPS). JPEG, GIF
sau alte formate cu rezoluţie mai mică trebuie utilizate numai pentru versiunea electronică a
documentelor.
Depinde de partenerii de proiect să se asigure că au ultima versiune a ghidului de
publicitate şi că o utilizează. Proiectul trebuie să trimită 3 copii ale principalelor publicaţii
STC/ Autorităţii Manageriale, care sunt autorizate să folosească aceste materiale în
promovarea programului.
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5. Încheierea proiectului
5.1.1.1. Procedura
Ultimul raport de progres: ca şi în toate celelalte perioade de raportare, şi pentru ultima
perioadă proiectele trebuie să depună un raport de progres auditat. Acest ultim raport de
progres trebuie depus cel mai târziu la 3 luni după data încheierii proiectului. Din cauza
datei finale a eligibilităţii cheltuielilor, ultimul raport de progres (cât şi raportul final al
proiectului de mai jos) sunt de obicei depuse mai devreme. Modelul de raport de
progres este disponibil pe site-ul programului.
Raportul Final: după finalizarea proiectului se depune un raport final la STC. Acest
raport cuprinde informaţii privitoare la ieşiri, rezultate şi impactul posibil al proiectului.
El trebuie depus cel târziu la 3 luni după data de încheiere a proiectului. Modelul de
raport final este disponibil pe site-ul programului.
5.1.1.2.Data finală a eligibilităţii cheltuielilor
Este important de notat că data finală indicată în formularul de aplicare este de
asemenea şi data finală a eligibilităţii cheltuielilor. Prin urmare, toate activităţile trebuie
finalizate şi toate cheltuielile costurile legate de acestea plătite (incluzând plata pentru
controlul financiar al ultimului raport de progres) înainte de finalul lunii declarată ca
lună de finalizare în formularul de aplicare, pentru ca acestea să fie eligibile. Această
informaţie este foarte importantă pentru proiecte pentru a nu amâna pe ultimul moment
activităţile. Chiar este recomandat ca nici o activitate majoră să nu aibă loc în ultimele 3
luni pentru a se asigura că această perioadă este dedicată închiderii proiectului.
5.1.1.3.Alte considerente
Cerinţe de informare şi publicitate (vezi şi cap. 4.6.): Regulile stabilite de
Reglementările (UE) Nr. 1828/2006, art. 8 şi 9 privind informarea şi publicitatea trebuie
respectate pentru toate produsele produse cu asistenţa INTERREG IVC, incluzându-le
pe cele de după încheierea proiectului.
Arhivarea documentelor: Partenerul Lider trebuie să se asigure că toţi partenerii
stochează documentele referitoare la proiect într-o manieră sigură şi ordonată pentru o
perioadă minimă de 3 ani după plata ultimei rate de Comisia Europeană către programul
INTERREG IVC. Această rată va fi transferată numai la o dată încă nespecificată după
anul 2015, când implementarea programului va fi finalizată. Alte limite de timp posibil
mai lungi, care ar putea fi solicitate prin legile naţionale, rămân neafectate. Partenerilor
în proiect li se solicită de asemenea să menţină site-ul web al proiectului accesibil
online pe o durată de 5 ani după încheierea proiectului. Parteneriatul va suporta aceste
costuri, deoarece ele nu sunt eligibile pentru co-finanţare FEDR.
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Anexe
Anexa 1: Exemple de proiecte INTERREG IVC 15
Exemple de Proiecte în cadrul axei prioritare 1 “Inovare şi economie bazată pe
cunoaştere”
-

-

-

-

-

Inovare, Cercetare şi Dezvoltare tehnologică
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
susţinerii activităţilor şi organizaţiilor implicate în cercetare şi dezvoltare
susţinerii cercetării şi infrastructurii inovatoare, spre exemplu parcuri ştiinţifice, centre de
inovare, incubatoare sau sprijin pentru clustere
consolidării interacţiunii creatoare în triunghiul sectorial cunoaştere – afaceri - sector
public
optimizării/intensificării eco-inovării şi utilizării de noi tehnologii sănătoase de mediu şi a
abordărilor de management, precum cele referitoare la achiziţia publică a produselor şi
serviciilor sănătoase pentru mediul înconjurător
sprijinirii restructurării regiunilor care depind în mare măsură de industriile tradiţionale
îmbunătăţirii capacităţii regiunilor în ceea ce priveşte cercetarea şi inovarea
furnizării mai rapide a unor idei inovatoare către piaţă
Antreprenoriat şi IMM-uri
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
Promovării antreprenoriatului şi înfiinţării de afaceri, în special în sectoarele bazate pe
inovare sau în cele bazate pe cunoaştere,
Susţinerii structurilor de sprijin al afacerilor de nivel regional şi abordărilor pentru
asistarea IMM-urilor
Dezvoltării asistenţei financiare a IMM-urilor şi dezvoltarea instrumentelor de non-grant
(fără credite nerambursabile) (precum împrumuturi, capital de risc etc)
Consolidării profilului economic al regiunilor care împărtăşesc un interes comun într-un
anumit sector economic şi consolidării competitivităţii globale a sectorului
Susţinerii grupurilor de afaceri regionale
Susţinerii şi promovării anumitor grupuri specifice. Exemplu: întreprinzătorii tineri sau de
sex feminin
Susţinerii diversificării economice a zonelor rurale
Creării măsurilor care vor permite internaţionalizarea întreprinderilor şi creşterea
competitivităţii acestora
Susţinerea eco-inovărilor şi utilizarea sistemelor de management al mediului în IMM-uri
Societatea Informaţională
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
15

Bazat pe pct. 5 al programului operaţional INTERREG IVC
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-

dezvoltării serviciilor publice bazate pe ITC în vederea creşterii productivităţii şi
competitivităţii afacerilor şi întreprinzătorilor
promovării dezvoltării şi utilizarea serviciilor şi produselor bazate pe ITC (spre exemplu în
serviciile publice precum e-guvernare şi e-sănătate, aducând guvernarea electronică mai
aproape de regiuni şi afaceri)
sporirii participării publicului la societatea informaţională, ex. programe de îmbunătăţire
a aptitudinilor de operare a calculatorului
stabilirea unor conexiuni ITC mai bune între regiuni

-

Ocuparea forţei de muncă, capital uman şi educaţie

-

Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:

-

-

- dezvoltării calificărilor în domeniul inovării
- conservării şi creării de noi oportunităţi de angajare în inovare şi a locurilor de muncă
bazate pe cunoştinţe, precum şi adaptării politicilor de ocupare a forţei de muncă locale şi
regionale la schimbările socio-economice, mai ales în contextul globalizării şi
modificărilor demografice
- formării şi păstrării cercetătorilor
- Înfiinţării sau îmbunătăţirii iniţiativelor de dezvoltare a iniţiativelor de ocupare a forţei
de muncă (LED)
- susţinerii transferului de cunoştinţe şi creşterii capacităţii pentru personalul implicat în
acţiuni de dezvoltare şi sprijin
- creşterii volumului investiţional în capitalul uman aferent Cercetării şi Dezvoltării
- sporirii participării la piaţa muncii a grupurilor discriminate precum femeile şi
muncitorii mai în vârstă
- ameliorării gradului de adaptabilitate a muncitorilor şi întreprinderilor, promovând o
forţă de muncă sănătoasă în locuri de muncă sănătoase şi extinzând şi îmbunătăţind
sistemele educaţional şi de formare
Exemple de proiecte posibile de Prioritate 2 „Mediu şi prevenirea riscurilor”

-

-

-

Riscuri naturale şi tehnologice, schimbări climatice
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
Îmbunătăţirii monitorizării riscurilor de mediu
Susţinerii creşterii gradului de conştientizare şi planificării modului de gestionare a
situaţiilor de urgenţă pentru populaţia localizată în zone foarte sensibile, precum bazinele
construite ale râurilor şi alte zone susceptibile de inundaţii şi activitate seismică etc.
Gestionării poluării aerului, managementului şi comunicării riscurilor asociate
Dezvoltării de observatoare sau coordonarea celor deja existente pentru o mai bună
înţelegere a hazardurilor naturale
Dezvoltării strategiilor pentru minimalizarea riscurilor relevante naturale şi tehnologice
Dezvoltării de mijloace şi planuri de acţiune şi realizarea creşterii nivelului de
conştientizare şi acţiunilor de formare a capacităţii în vederea unui răspuns mai eficient la
toate nivelurile în ceea ce priveşte riscurile tehnologice şi naturale relevante
Transportării bunurilor periculoase şi identificării acţiunilor relevante pentru informarea
grupurilor relevante
Dezvoltării unor măsuri corespunzătoare de planificare urbanistică în zonele sensibile din
punct de vedere geografic
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-

-

Dezvoltării măsurilor de gestionare şi creştere a nivelului de conştientizare în ceea ce
priveşte schimbarea climatică şi promovarea politicilor de adaptare şi atenuare
Dezvoltării strategiilor de prevenire şi reducere a inundaţiilor
Managementul apei
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
Creşterii calităţii resurselor de apă şi tratare a apei, inclusiv cooperării în domeniul
managementului apei
Susţinerii unor abordări integrate, durabile şi participative în ceea ce priveşte
managementul apelor teritoriale şi maritime, inclusiv în ceea ce priveşte infrastructurile
navigabile
Dezvoltării unor abordări bazate pe ecosisteme privind managementul durabil al mărilor şi
zonelor de coastă; culegerea beneficiilor mării
Adaptării la efectele schimbărilor climatice relevante în zona de management al apei
Prevenirea şi managementul deşeurilor
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
progresului spre o societate orientată pe reciclare
intensificării politicilor şi metodelor de gestionare a deşeurilor – dezvoltării de ghiduri
practice referitoare la managementul local integrat al deşeurilor
dezvoltării de soluţii inovative pentru eliminarea deşeurilor ca parte a sistemelor regionale
de gestionare a deşeurilor
reutilizării zonelor de eliminare şi depozitare a deşeurilor

-

-

Biodiversitate şi conservarea patrimoniului natural, calitatea aerului

Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
- asigurării coerenţei ecologice în ansamblul ei şi robusteţii acţiunilor (mai ales în
cadrul reţelei Natura 2000)
- dezvoltării mecanismelor de management (inclusiv planuri de management dacă este
necesar) referitoare la zonele desemnate ca zone de protecţie (conservare) speciale
- promovării speciilor sau planurilor acţiunilor de habitat care stabilesc priorităţile de
management pentru speciile Natura 2000 pe tot cuprinsul ariei lor de extindere
naturală în UE
- asigurării coerenţei de ansamblu a reţelei Natura 2000
- îmbunătăţirii calităţii aerului
Energie şi transport durabil
Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
- progresului către o economie cu nivel redus al emisiei de carbon, inclusiv furnizării de
informaţii destinate clienţilor industriali, furnizorilor de servicii şi cetăţenilor referitor
la chestiuni de tipul „cum să reducem consumul de energie”
- transferului de cunoştinţe referitoare la campaniile de eficientizare a energiei pe
termen lung, inclusiv eficienţa în construcţii şi în special în ceea ce priveşte
construcţiile publice
- schimbului şi transferului de cunoştinţe în ceea ce priveşte mecanismele de stimulare a
investiţiilor în producerea de energii regenerabile şi în proiecte de eficienţă energetică
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-

adoptării de strategii de mediu durabile în sectorul transportului
promovării vehiculelor de transport cu consum redus şi a noilor tehnologii în scopul
reducerii emisiunilor
promovării utilizării unor modalităţi de transport nemotorizate colective
îmbunătăţite,în acelaşi timp cu furnizarea unor scheme de management al mobilităţii
îmbunătăţirii sistemelor informatice pentru un management ameliorat al traficului şi
ameliorării monitorizării datelor

Patrimoniu cultural şi peisagistică
-

Schimb de experienţă şi cunoştinţe, transfer şi dezvoltarea în continuare a politicilor
dedicate:
- protecţiei şi îmbogăţirii patrimoniului cultural şi peisajelor
- dezvoltării de abordări inovative în domeniul protejării solului şi reabilitării
terenurilor contaminate şi a zonelor brownfield
- susţinerii managementului riscului în domeniul patrimoniului cultural şi peisajelor
culturale (atât în context urban, cât şi rural)
- susţinerii dezvoltării turismului cu accent special pe aspectele de integrare durabilă.
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Anexa 2: Modelul propus pentru raportarea practicilor identificate

1
2
3
4

5

6

7
8
9

Capitolul
Indicaţii de conţinut
Titlul/denumirea practicii
Tema/problema precisă
tratată de practică
Obiectivele practicii
- ţara
Locaţia
- regiunea sau districtul sau zona
metropolitană
sau
municipalitatea
origine
Descrierea detaliată a
- planificare temporară
practicii
- corpurile
implicate/implementare
- procedura şi conţinutul detaliat
al practicii
- cadrul legal
- cadrul financiar
- posibile rezultate demonstrate
Evaluarea
(ex. prin indicatori)
- posibili factori de succes
- dificultăţi întâlnite
Lecţia
învăţată
din
practică
Informaţii de contact
- site-ul web
Alte posibile informaţii
- diferite documente (rapoarte,
interesante
prezentări etc.)
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Anexa 3: Informaţii suplimentare privind indicatorii „pre-definiţi”
Această anexă oferă informaţii adiţionale pentru fiecare indicator predefinit din formularul de aplicare. În contextul evaluării proiectului, trebuie luate în considerare
următoarele două recomandări:
Pe parcursul fazei de dezvoltare a proiectului, aplicanţii trebuie să fie realişti când estimează
valorile ţintă ale acestor indicatori (ambiţia exagerată nu este un criteriu de calitate)
Pe parcursul fazei de implementare când Partenerii Lideri trebuie să raporteze regulat aceşti
indicatori, trebuie completaţi numai acei indicatori care au o justificare clară şi precisă. Cum aceste
informaţii vor fi folosite pentru a evalua rezultatele programului, partenerii lideri va trebui să fie
foarte atenţi şi precişi când estimează fiecare indicator. Va cădea tot în sarcina lor să strângă şi să
verifice aceste date de la toţi partenerii implicaţi în proiect.
1.

Contribuţia la obiectivele programului

1.1. Schimbul de experienţă şi îmbunătăţirea capacităţilor şi a cunoştinţelor actorilor regionali
şi locali în principal prin potrivirea regiunilor cu experienţă mai puţină cu regiunile cu
experienţă mai multă.
Indicatori de output-uri:
 Nr. de evenimente interregionale organizate de proiecte în scopul schimbului de experienţă
Indicatorul măsoară nr. de evenimente interregionale organizate de proiect cu scopul specific de a
crea schimbul de experienţă între parteneri (ş.a. evenimentele organizate în cadrul componentei 3).
Cuvântul „evenimente” trebuie luat într-un sens larg pentru că el acoperă diferite activităţi ca ateliere
de lucru, seminarii, conferinţe, călătorii de studiu, schimburi de personal etc. În principiu, întâlnirile
grupului lider al proiectului nu intră sub incidenţa acestui indicator deoarece aceste întâlniri au loc în
principal în scopuri de management şi coordonare.
 Nr. total de participanţi la toate evenimentele interregionale
Acest indicator monitorizează nr. total de participanţi implicaţi în evenimentele interregionale
dedicate schimbului de experienţă. Cifra acestui indicator reprezintă practic suma numărului de
participanţi la fiecare eveniment (chiar dacă aceleaşi persoane sunt reprezentate în diferite
evenimente)
Indicatori de rezultat:
 Nr. de membri din staff cu capacităţi crescute (cunoştinţe,aptitudini,expertize) rezultând
dintr-un schimb de experienţă la evenimentele interregionale
Indicatorul tinde să estimeze nr. de membri ai personalului ale căror capacităţi au crescut datorită
schimbului de experienţă. Comparat cu indicatorul anterior (nr. total de participanţi), proiectele
trebuie să ia în considerare următoarele două elemente când estimează acest indicator. Primul, logica
din spatele acestui indicator este gândirea în termeni de „indivizi”. Cu alte cuvinte, aceeaşi persoană
care participă la evenimente diferite trebuie numărată o singură dată în cadrul acestui indicator. Nu
aşa stăteau lucrurile şi cu indicatorul anterior, când trebuia doar adăugat nr. total de participanţi la
fiecare eveniment (chiar dacă sunt aceleaşi persoane care participă la evenimente). Al doilea, doar
persoanele foarte activ implicate în proiect vor fi luate în considerare în cadrul acestui indicator şi nu
o persoană care participă ocazional la un eveniment. Acesta este motivul pentru care numai membrii
staff-ului partenerilor trebuie luaţi în calcul. Cifra acestui indicator trebuie prin urmare să fie
rezonabilă comparativ cu nr. total de parteneri implicaţi în proiect.
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 Nr. de noi proiecte, activităţi, abordări rezultând din schimbul de experienţă interregional
Indicatorul nu apare în formularul de aplicare pentru că se referă la activităţile derivate care nu pot fi
prevăzute în faza de aplicare. Este inclus în raportul de progres şi tinde să monitorizeze toate noile
„activităţi” neaşteptate posibile care rezultă din schimburile de experienţă.
 Nr. de planuri de acţiune dezvoltate de regiunile din obiectivul „convergenţă”
pornind de la lecţiile învăţate de regiunile cu obiectiv „competitivitate”
Indicatorul se aplică numai proiectelor de capitalizare. Scopul său este de a contribui cu
succes la cuplarea „regiunilor mai puţin experimentate cu regiunile cu mai multă
experienţă”. Rezultatul principal al unui proiect de capitalizare este un plan de acţiune
pentru fiecare regiune participantă. Planul de acţiune va defini precis modul în care
practicile vor fi implementate în Programul Operaţional al regiunii în discuţie (vezi cap.
2.1.2. al manualului programului). În acest context, indicatorul măsoară nr. de planuri de
acţiune produse de „regiunile de convergenţă”, care include transferul de bune practici de la
„regiunile de competitivitate şi grad de angajare”.
1.2.Identificarea, împărtăşirea şi transferul bunelor practici în politici regionale şi în
programe principale de Fonduri Structurale UE
Indicatori de output-uri:
 Nr. de bune practici identificate de Proiectele de Iniţiativă Regională
Indicatorul se aplică doar proiectelor de iniţiativă regională. Măsoară nr. de bune practici
identificate în timpul activităţilor de schimb de experienţă desfăşurate în cadrul
componentei 3.
 Nr. de bune practici deja identificate şi puse la dispoziţia actorilor regionali şi
locali implicaţi în proiecte de capitalizare
Acest indicator se aplică doar celui de-al doilea tip de intervenţie. Reprezintă o estimare a
nr. de bune practici puse la dispoziţie de partenerii implicaţi în proiecte de capitalizare şi
care sunt prin urmare gata să fie transferate proiectului.
Indicatori de rezultat:
 Nr. de bune practici transferate cu succes în cadrul Proiectelor de Iniţiativă
Regională
Indicatorul se aplică doar proiectelor de iniţiativă regională. Din toate practicile identificate
în cadrul unui proiect de iniţiativă regională, unele pot fi parţial sau total transferate între
partenerii proiectului. Indicatorul de mai sus tinde să estimeze nr. de practici identificate
care au fost deja transferate în cadrul unui proiect. Doar o practică introdusă de un partener
şi care are un impact măsurabil şi concret asupra altui partener (de ex. prin iniţierea unui
proiect pilot sau prin adoptarea unei anumite metodologii de către acest partener) trebuie
luată în considerare în cadrul acestui indicator. Cu alte cuvinte, intenţia unui partener de a
implementa o practică nu este suficientă. În final, trebuie reţinut că acest indicator
monitorizează nr. de practici transferate şi nu nr. de transferuri. Asta înseamnă că, dacă una
şi aceeaşi practică este transferată la 3 parteneri diferiţi, trebuie raportată cifra „unu” şi nu
cifra „trei”.


Nr. de planuri de acţiune dezvoltate de proiectele de capitalizare
Indicatorul se aplică doar proiectelor de capitalizare. Aşa cum s-a descris mai sus pentru
ultimul indicator al obiectivului 1.1., Planurile de Acţiune sunt un element cheie al
Proiectelor de Capitalizare deoarece ele vor conduce la implementarea practicilor în
regiuni. Ele reprezintă rezultatele finale ale proiectului. În principiu, fiecare regiune
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participantă la Proiectul de Capitalizare trebuie să-şi producă propriul Plan de Acţiune.
Prin urmare, cifra raportată sub acest indicator trebuie să fie teoretic identică cu nr. de
regiuni reprezentate în Proiectul de Capitalizare.


Suma fondurilor principale (de coeziune/FEDR/ESF) dedicate implementării
bunelor practici care provin din Proiectele de Capitalizare
Indicatorul se aplică doar proiectelor de capitalizare. Scopul său este de a contribui la
succesul proiectelor de capitalizare. Aşa cum s-a descris la cap. 2.1.2., Planul de
Acţiune dezvoltat de fiecare regiune implicată în Proiectul de Capitalizare trebuie să
cuprindă informaţii despre suma fondurilor din programe operaţionale regionale care va
fi dedicată implementării bunelor practici. Aceasta este suma estimată în cadrul acestui
indicator.
1.3. Îmbunătăţirea politicilor regionale şi locale
Indicatori de output-uri:
 Nr. de politici regionale şi locale şi instrumente din domeniul tratat de proiect
Date fiind obiectivele generale ale programului, proiectele INTERREG IVC sunt legate în
mod necesar de un anumit nr. de politici sau instrumente regionale/locale.16 Scopul
acestui indicator de ieşire este de a monitoriza nr. de politici/instrumente la care se
adresează fiecare proiect. De exemplu, dacă un proiect se concentrează pe modul în care
mai multe regiuni încearcă să încurajeze antreprenoriatul pe teritoriul propriu, se poate
considera că proiectul se adresează politicii de dezvoltare economică a fiecărei regiuni
participante. Prin implicarea într-un proiect IVC, trebuie să ne adresăm politicii fiecărei
zone a partenerului din domeniul atins de proiect. Acest lucru înseamnă şi că cifra
raportată în cadrul acestui indicator trebuie teoretic să fie identică cu nr. de regiuni
reprezentate în proiect.
Indicatori de rezultat:


Nr. de politici regionale şi locale şi instrumente îmbunătăţite în domeniul tratat de
proiect
Toate proiectele INTERREG IVC trebuie să contribuie la îmbunătăţirea politicilor locale
sau regionale sau a instrumentelor cărora li se adresează. Îmbunătăţirea poate lua forme
diferite. În unele cazuri, va fi un document de politică care este modificat pentru a lua în
considerare unele lecţii învăţate în cadrul proiectului de cooperare. În alte cazuri, va fi
transferul unei abordări care influenţează modul în care politica sau instrumentul este
implementat. Cifra raportată în cadrul acestui indicator nu poate în mod evident depăşi
cifra raportată în cadrul nr. de politici tratate.
În cazul în care o regiune poate demonstra că politica ei a fost influenţată în diferite moduri
datorită schimbului de experienţă (ex. introducerea unei noi măsuri în programul său
operaţional regional de fonduri structurale cât şi crearea unui nou instrument de
finanţare regională), totuşi numai o politică trebuie raportată în cadrul acestui indicator
ca fiind îmbunătăţită, deoarece aceste două îmbunătăţiri se referă la o singură politică.

16

În contextul INTERREG IVC, „instrumentul” este considerat a fi orice unealtă financiară sau program
strategic stabilit pentru implementarea unei părţi a unei politici regionale sau locale
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2. Performanţa generală a proiectelor
2.1. Management şi coordonare
Indicatori de output-uri:


Nr. mediu de întâlniri de grup director organizate de proiecte pe an
În cadrul fiecărui proiect, un corp însărcinat cu luarea deciziei este creat pentru a
asigura managementul strategic şi eficient al proiectului. Acest corp se numeşte „grup
director” la nivelul programului, dar unele proiecte pot numi diferit acest comitet.
Depinzând de caracteristicile proiectelor, grupul director se întâlneşte o dată sau de
două ori pe an. Indicatorul măsoară frecvenţa acestor întâlniri.
2.2. Comunicare şi diseminare
Indicatori de output-uri:



Nr. de comunicate de presă diseminate
O relatare de presă este un anunţ de relaţii publice iniţiat către ştirile media şi alte
publicaţii target cu scopul de a atrage atenţia media la o activitate specifică a proiectului
(o întâlnire prealabilă, o conferinţă de diseminare). Indicatorul măsoară nr. de astfel de
anunţuri de pe parcursul implementării unui proiect.



Nr. de broşuri (nr. de broşuri create nu cel de copii printate sau diseminate)
Acest indicator măsoară cantitatea de broşuri ale proiectului create de Partenerul Lider
sau de partenerii în proiect. Este legat, în primul rând, de nr. de ediţii create şi nu de nr.
de copii diseminate (o versiune tradusă a broşurii nu trebuie considerată o anume altă
ediţie). În al doilea rând, trebuie luate în considerare numai broşurile dedicate însăşi
proiectului.



Nr. de copii de broşuri diseminate
Indicatorul măsoară nr. de broşuri de proiect (aşa cum a fost definit mai sus) care sunt
fizic distribuite în timpul evenimentelor sau trimise electronic sau prin poştă pt. a
promova proiectul.



Nr. de newsletters (nr. de scrisori create, nu cel de copii printate sau diseminate)
Acest indicator măsoară cantitatea de scrisori ale proiectului create de Partenerul Lider
sau de partenerii în proiect. Ca şi la broşuri, acest indicator se focusează pe nr. de ediţii
create şi nu pe nr. de copii diseminate şi este legat numai de nr. de scrisori ale
proiectului însuşi.



Nr. de copii de newsletters diseminate
Indicatorul măsoară nr. de scrisori de proiect (aşa cum a fost definit mai sus) care sunt
fizic distribuite în timpul evenimentelor sau trimise electronic sau prin poştă pt. a
promova proiectul.



Nr. de evenimente de diseminare organizate
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Indicatorul măsoară nr. de evenimente dedicate promovării şi diseminării proiectului.
Poate lua, de exemplu, forma întâlnirilor prealabile sau a conferinţelor de închidere.
Pentru a fi luate în considerare în cadrul acestui indicator, aceste evenimente trebuie să
fie mai întâi organizate de însuşi proiectul (Partenerul Lider sau alţi parteneri). În al
doilea rând, trebuie să fie dedicat pe de-a-ntregul sau parţial unei audienţe care este
diferită de partenerii deja implicaţi în proiect.


Nr. de alte evenimente la care se participă (cu prezentări, standuri despre activităţile
proiectului)
Acest indicator măsoară nr. de evenimente la care proiectul este promovat. Pentru a fi
luat în considerare în cadrul acestui indicator, evenimentul nu trebuie să fie organizat de
proiect. De exemplu, poate fi un eveniment organizat la nivel local, regional, naţional
sau european, la care Partenerul Lider este invitat să ia parte. Pe lângă acest lucru, doar
evenimentele în care proiectul este prezent activ (printr-o prezentare sau un stand) poate
fi raportat în cadrul acestui indicator. Cu alte cuvinte, nu poate fi un eveniment la care
partenerul lider sau alţi parteneri ai proiectului sunt implicaţi ca participanţi „pasivi”.
Indicatori de rezultat:



Nr. de articole, apariţii publicate în presă sau alte mijloace media
Ţinta acestui indicator este de a contribui la succesul activităţilor de comunicare prin
monitorizarea acoperirii presei şi a media de către proiect (ex. articole dedicate
proiectului cât şi apariţii despre proiect la radio, televiziune, site-uri de ştiri etc.)



Nr. estimat de participanţi la evenimente (organizate şi la care se participă)
Indicatorul estimează nr. de participanţi nu numai la evenimentele de diseminare
organizate de proiect ci şi la alte evenimente în care proiectul este activ promovat (vezi
indicatorii de output-uri de mai sus). Este considerat şi ca indicator rezultat deoarece dă
estimarea mărimii audienţei care a beneficiat de informaţiile asupra proiectului.



Nr. mediu de vizitări pe lună ale site-ului web al proiectului
Scopul acestui indicator este de a contribui la succesul website-ului proiectului prin
monitorizarea nr. mediu de vizitatori pe lună. Trebuie notat că acest indicator se
concentrează pe nr. de vizite nu pe nr. de „hit-uri”. Un hit este înregistrat de câte ori un
browser web cere o pagină (ex. imagine, text, banner) de la site-ul web. O pagină web
este constituită din fişiere diferite, deci nr. de „hit-uri” nu este un indicator potrivit
pentru măsurarea traficului pe site. O vizită, pe de altă parte, este înregistrată de fiecare
dată când o persoană se uită pe o pagină din website-ul proiectului, indiferent de câte
fişiere (hit-uri) trebuie să fie descărcate ca parte a acestui proces.
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Anexa 4: Ghid de evaluare a calităţii

Criteriul 1- Relevanţa propunerii
Sub categorie
Relevanţa temei abordate

Întrebări ajutătoare
Tema abordată este în mod evident aliniată
agendei de la Lisabona/Gothenburg? Este
în mod evident în legătură cu una din
subtemele programului?
Este tema clar legată de dezvoltarea
regională şi/sau politicile de Fonduri
Structurale UE? Este ea în mod evident
aliniată la competenţele autorităţilor locale
şi regionale?

Relevanţa abordării propuse

Are tematica clar valoare adăugată
europeană? Poate fi ea considerată de
interes general în contextul politicii
regionale UE?
Este tematica proiectului clar abordată la
nivelul politicii?
Proiectul se focusează în mod clar pe
schimbul de experienţă şi este clar construit
pe experienţa partenerilor? Schimbul de
experienţă la nivelul politicii este centrul
atenţiei cooperării propuse?
Demonstrează proiectul clar cum va
contribui la obiectivele programului şi în
particular la îmbunătăţirea politicilor şi
instrumentelor regionale şi locale?
Abordarea propusă
interregional?

are

caracter

clar

Este cooperarea propusă de tip win-win
(toţi beneficiază)?
Criteriul 2- Coerenţa propunerii şi calitatea metodologiei
Sub categorie
Întrebări
ajutătoare
(şi
surse
corespondente în formularul de aplicare)
Claritatea raţionamentului proiectului

Tema abordată este declarată clar? Se
concentrează suficient pe tematică? (2.1.2.)
Sunt
obiectivele
şi
sub-obiectivele
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proiectului clar descrise? (2.1.3.)
Sunt definite clar efectele prevăzute
(output-uri, rezultate)? (2.1.4,2.1.7,3)
Pentru proiectele de capitalizare, se descrie
suficient în formularul de aplicare
experienţa (ex. numele şi scurta descriere a
practicilor)? (2.1.1., 2.1.5, 5)
Coerenţa metodologiei propuse
Sunt următoarele elemente relaţionate
logic: tematica abordată, obiectivele şi
efectele
planificate?
(2.1.2.,.2.1.3,.2.1.4.,.2.1.7.,3)
Pot rezultatele aşteptate să fie obţinute prin
metodologia propusă
şi
activităţile
planificate? (2.1.4,2.1.6,2.1.7,3)
Este metodologia propusă per ansamblu
realistică
şi
consistentă?
Sunt
componentele relaţionate logic? Este clar
că activităţile nu fluctuează între
componente? Sunt activităţile legate logic
între ele? Se succed ele logic? Intensitatea
selectată a cooperării este în linie cu
activităţile propuse? (2.1.5,2.1.6,2.1.7,3)
Pentru proiectele de capitalizare, este
focusarea clară pe transferul de bune
practici identificate în programe principale
de fonduri structurale? Procesul de transfer
este
explicat
precis
şi
coerent?
(2.1.3,2.1.6,3.3)
Calitatea planului de lucru (componentele) Sunt activităţile planificate şi ieşirile
suficient de detaliat descrise în planul de
lucru al proiectului? (3)
Pentru fiecare semestru al planului de
lucru, este descrierea rezultatelor aliniată
cu descrierea activităţilor?
Consistenţa
proiectului
d.p.d.v.
al Este proiectul în linie cu 2 politici
politicilor orizontale UE
orizontale UE (oportunităţi egale şi
sustenabilitatea mediului înconjurător)?
(2.2.3)
Criteriul 3- Calitatea rezultatelor
Sub categorie
Tangibilitatea rezultatelor

Vizibilitatea rezultatelor

Întrebări ajutătoare (şi surse corespondente în
formularul de aplicare)
Sunt rezultatele aşteptate (şi output-urile)
concrete? Sunt ele clar specificate şi cuantificate
precis? Sunt ele realiste (ex. valoarea ţintă pentru
indicatorii programului)? (2.1.4,2.1.7,3)
Vor fi rezultatele aşteptate diseminate altor actori
interesaţi din Europa? Sunt planificate suficiente
măsuri
de
publicitate
în
acest
scop?
(2.1.4,2.1.7,3.2)
Sunt activităţile de comunicare clar definite sub
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Relevanţa rezultatelor

Valoarea adăugată a rezultatelor

Durabilitatea rezultatelor

componenta 2? De ex., este grupul ţintă al acestor
activităţi specificat? Sunt aceste activităţi bine
integrate în planul de lucru?
Proiectul
demonstrează o capacitate de
îmbunătăţire a politicilor şi instrumentelor
regionale? Vor avea rezultatele aşteptate o
influenţă directă asupra politicilor regionale/locale
ale regiunilor reprezentate în parteneriat? Sunt
responsabilii cu luarea deciziei din regiunile
participante direct
implicaţi
în
proiect?
(2.1.1.,2.1.2,2.1.3,2.1.4,3.5)
Rezultatele aşteptate au relevanţă la nivel
european? Vor fi aplicabile şi replicabile în alte
regiuni europene? (2.1.4,2.1.7,3)
Pentru proiectele de capitalizare, se aşteaptă un
plan de acţiune pentru fiecare regiune participantă?
(2.1.4,2.1.7,3)
Sunt rezultatele aşteptate inovatoare în contextul
INTERREG IVC? Sunt ele clar diferite de
rezultatele deja obţinute de alte proiecte anterioare
sau în curs? (2.1.4,2.1.7,3)
Pentru proiectele ce urmează, este valoarea
adăugată clar demonstrată prin parteneriat şi/sau
tema abordată şi/sau intensitatea cooperării
selectate? (2.1.2.,.2.1.3,.2.1.5,5)
Este sinergia şi valoarea adăugată comparând cu
alte proiecte INTERREG IVC în curs clarificată în
formularul de aplicare?
Există prevederi realiste pentru a asigura
durabilitatea rezultatelor operaţiunilor? (2.1.8)

Criteriul 4- Calitatea managementului
Sub categorie

Întrebări
ajutătoare
(şi
surse
corespondente în formularul de aplicare)

Claritatea coordonării proiectului şi a Sunt procedurile de luarea deciziei,
structurilor şi procedurilor de management monitorizare şi evaluare (nivel strategic)
explicate? Sunt ele clare, transparente şi
corecte? Sunt toţi partenerii implicaţi în
procesul de luarea deciziei? Dacă nu, se
justifică asta în formularul de aplicare?
(2.3.3, 2.3.4)
Sunt procedurile de management de zi cu zi
şi coordonare explicate? Sunt ele
satisfăcătoare? (2.3.1,3)
Sunt clar explicate procedurile de
management financiar şi administrativ?
Sunt procedurile clar explicate pt. primul
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nivel de control de control? Se aliniază ele
la reglementările specifice ţării? (2.3.2,3.5)

Calitatea componentei 1

Experienţa
partenerilor
similare

Dacă se împarte în cadrul parteneriatul o
sarcină, este divizia clară şi logică? Dacă
nu se împart sarcinile, se justifică asta în
formularul de aplicare? (2.3,3.5)
Sunt activităţile din componenta 1 clar şi
precis definite? Planul de lucru al
componentei 1 include activităţi/rezultate
de baza de management şi coordonare
(rapoarte de progres şi întâlniri ale grupului
director)? (3)

Sunt aceste activităţi coerente şi în
concordanţă cu descrierea din cap.2.3. al
formularului de aplicare? (2.3., 3)
partenerului lider şi a Partenerul Lider are experienţă în
în programe şi proiecte managementul proiectelor similare? (5)
Au ceilalţi parteneri experienţă în proiecte
similare? (5)

Criteriul 5- Calitatea parteneriatului
Sub categorie

Întrebări ajutătoare (şi surse corespondente
în formularul de aplicare)

Coerenţa dintre obiectivele proiectului Este tema abordată de interes pentru toţi
şi parteneriat
partenerii? Vor beneficia toţi partenerii din
operaţiune? (2.1,2.2.1,.2.3,.3)
Sunt potriviţi partenerii implicaţi în rezolvarea
tematicii abordate? Sunt partenerii implicaţi în
măsură să influenţeze politicile lor regionale şi
locale şi strategiile? (5)
Este nr. de parteneri implicaţi în concordanţă
cu intensitatea cooperării şi cu recomandările
programului? Dacă nu, este asta justificat în
formularul de aplicare sau prin raţionamentul
proiectului? (2.1.5,3,5)
Pentru proiectele de capitalizare, în cazul în
care Autorităţile de Management/Corpurile
intermediare nu sunt direct implicate în proiect,
este modalitatea lor de participare clar stipulată
în formularul de aplicare? (2.2.2.,5)
Implicarea proporţionată a tuturor Au fost toţi partenerii implicaţi în dezvoltarea
partenerilor în dezvoltarea idei de proiectului? (2.1.1)
proiect, pregătirea aplicaţiei, operaţii de Pare implicarea partenerilor proporţionată?
implementare şi co-finanţare
Dacă nu, este asta justificat în formularul de
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aplicare sau prin raţionamentul proiectului?
(2.3.4,3,5)
Este contribuţia financiară împărţită între
parteneri şi realistă? În caz de situaţie contrară,
se justifică în formularul de aplicare? (3,5)
Acoperirea geografică largă
Acoperă parteneriatul o arie largă UE (mai
precis dincolo de graniţele normale ale ariei
programelor transnaţionale)? Dacă acoperirea
geografică este limitată, este asta justificat în
formularul de aplicare sau prin raţionamentul
proiectului? (5)
Este alocarea bugetară împărţită între ţări
(incluzând între un grup de ţări apropiate
geografic şi celelalte ţări reprezentate)? Dacă
nu, se justifică în formularul de aplicare?
Buna amestecare a regiunilor cu nivele Este parteneriatul un mix între parteneri cu
diferite de experienţă
multă experienţă şi cei cu mai puţină
experienţă în domeniul abordat de proiect?
Dacă nu, este asta justificat în formularul de
aplicare sau prin raţionamentul proiectului? (5)
Criteriul 6- Buget şi finanţe
Sub categorie
Valoarea pt. bani

Consistenţa bugetului

Întrebări ajutătoare (şi surse corespondente în
formularul de aplicare)
Este bugetul total rezonabil comparativ cu
activităţile/rezultatele planificate şi durata proiectului?
Este bugetul total rezonabil comparativ cu nr. de
parteneri implicaţi? (1.4, 4.1, 3,5)
Este valoarea pt. bani demonstrată în contextul
INTERREG IVC?
Este bugetul alocat pt. sarcinile de management şi
coordonare (componenta 1) rezonabil (sub 20% din
bugetul total)? (4.1)
Este bugetul alocat costurilor de administrare rezonabil
(sub 25% din costurile cu personalul). Dacă nu, se
justifică? (4.1)
Este cota din buget alocată „expertizei şi serviciilor
externe” rezonabilă rezonabil (sub 50% din bugetul
total)? Dacă nu, se justifică în formularul de aplicare?
Este bugetul alocat echipamentelor rezonabil (sub 5%
din bugetul total). Dacă nu, se justifică? (4.1)
Aranjamentele financiare reflectă activităţile planificate?
Sunt costurile pe componente şi capitole bugetare
coerente şi în concordanţă cu aceste activităţi? (3, 4.1)
Este previziunea plăţii coerentă şi realistă? Reflectă ea
activităţile planificate? (4.2,3)
Sunt costurile cu expertizele şi serviciile externe precis
şi clar descrise? Este nivelul şi natura acestor costuri
justificată în linie cu activităţile planificate? Este
justificată clar interregionalitatea lor şi costurile
suplimentare? Există riscul ca legile achiziţiilor publice
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să nu fie respectate (ex. numele companiei este
menţionat)? (4.3)
Dacă sunt bugetate costurile cu echipamentele (ex.
echipament IT), sunt ele clar descrise? Este nivelul şi
natura acestor costuri justificată? Aduc ele vreun
beneficiu parteneriatului? (4.4)
Dacă se organizează activităţi în afara UE, este locaţia
lor clar specificată (ţara şi oraşul)? Sunt aceste activităţi
din afara UE relevante şi justificate? Există vreun risc ca
costurile plătite de partenerii UE pentru aceste activităţi
să depăşească 10% din totalul bugetului proiectului?
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ANEXA 5a): Confirmarea controlului partenerului lider INTERREG
IVC
-Extras din formatul de raport de progres
(ce va fi semnat de conrolorul partenerului lider în raport care se transmite la JTS)
Pe baza examinării făcute de noi şi de către controlorii partenerilor de proiect, confirmăm
următoarele:
1. Pentru acest raport cheltuielile totale plătite şi confirmate sunt de…….Euro
2. Regulile/normele enumerate în contractul de subvenţie/finanţare au fost
respectate, inclusiv, dar nelimitându-se la acestea, normele referitoare la
eligibilitatea cheltuielilor Art. 56 din Regulamentul (CE No. 1083/2006, Art. 7 din
Regulamentul (CE) Nr. 1080/2006, Art. 48 până la 53 din Regulamentul (CE) nr.
1828/2006, reglementări naţionale şi interne ale partenerilor şi reguli stabilite în
ultima versiune a manualului programului INTERREG IVC).
3.
Costurile prezentate în acest raport se referă la activităţile plătite de la data
aprobării de către Comisia de Monitorizare până la sfârşitul perioadei de raportare.
Cheltuielile prezentate la componenta „activităţi de pregătire” au fost făcute în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi data la care a fost depusă prima versiune a
aplicaţiei/cererii, aprobată de Comisia de Monitorizare. Cheltuielile au fost făcute
până la sfârşitul perioadei primei raportări.
4.
Chitanţele şi plăţile sunt înregistrate cu exactitate în sistemul de contabilitate al
proiectului, cheltuielile făcute în altă monedă decât Euro au fost convertite corect,
activele sunt înregistrate în mod adecvat şi sumele sunt corect reflectate în cererile
de plată. Pentru proiectul ale cărui cheltuieli totale co-finanţate de FEDR depăşesc
1.000.000, toate veniturile generate au fost deduse din cheltuielile eligibile. Se face
auditul necesar pentru toate activităţile, existând dovada sub forma contractelor,
facturilor şi înregistrării plăţilor. Pentru cheltuielile de personal, există foi de pontaj,
liste de cheltuieli sau descrierea formulei şi calcule de cost.
5.
Au fost achiziţionate servicii, bunuri şi lucrări pe baza unui apel la licitaţii în
conformitate cu normele interne, naţionale, europene sau a altor norme relevante, au
fost exercitate controale asupra deschiderii ofertelor şi toate ofertele au fost complet
evaluate înainte de a se lua decizia finală privind furnizorul de servicii, furnizorul de
bunuri şi executantul de lucrări.
6.
Progresul/evoluţia a fost deplin şi corect reflectat în raport. Există dovada că
activităţile raportate au avut loc, furnizarea serviciilor, bunurilor şi execuţia
lucrărilor sunt în desfăşurare sau au fost încheiate. Cheltuielile se referă exclusiv la
activităţile enumerate în ultima versiune aprobată a formularului de aplicaţie şi
încheiate cel mai târziu la sfârşitul lunii de finalizare aprobat.
7.
Partenerul s-a conformat normelor şi politicilor Comunitare privind publicitatea,
informarea, şansele egale, protecţia mediului, ajutorul de stat, concurenţa şi
achiziţiile publice.
8.
Toate input-urile/datele pentru raport primite de la parteneri au fost confirmate de
un controlor/corp de control autorizat în conformitate cu cerinţele de control
specifice ţării, aşa cum s-a anunţat pe site-ul INTERREG IVC (în ceea ce priveşte
Art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006). Confirmările de verificare a
partenerului pentru cheltuielile raportate de către fiecare partener au fost furnizate
de partenerii la proiect şi semnate de inspectorii/corpurile de control autorizate.
9.
Activităţile proiectului au început şi sunt desfăşurate/implementate în
conformitate cu stipulările din Art. 6 (1) din contractul de subvenţionare.
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Confirm prin prezenta că eu/firma sunt o entitate independentă de activităţile
proiectului şi de managementul său financiar şi sunt autorizat
să efectuez
controale/verificări în statele membre UE/Norvegia şi în acele teritorii de unde este
partenerul lider.
Locul…………..
Nume…………

17

Data………………

Ştampilă oficială17……

Semnătura controlorului…………

Dacă există
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Anexa 5b): Confirmarea controlului partenerului lider INTERREG
IVC
Numele partenerului:
Denumirea proiectului:
Numărul confirmării controlului/verificării:
[ Confirmarea trebuie să fie însoţită de un raport financiar care să indice denumirea
proiectului, partenerii proiectului, perioada de raportare, suma pe linie bugetară şi
componentă.18 Confirmarea trebuie să fie semnată de fiecare controlor al partenerului din
proiect din cadrul parteneriatului (inclusiv controlorul partenerului lider pentru cheltuielile
proprii ale partenerului lider) şi trimisă partenerului lider pentru fiecare raport de progres.
Un exemplar din confirmările controlorilor (fără anexe) va fi transmis la JTS prin
partenerul lider19 ]
Pe baza examinării făcute de noi, confirmăm următoarele:
1. Pentru acest raport cheltuielile totale plătite şi confirmate sunt de…Euro.18
2. Regulile/normele enumerate în contractul de subvenţie/finanţare au fost
respectate, inclusiv, dar nelimitându-se la acestea, normele referitoare la
eligibilitatea cheltuielilor Art. 56 din Regulamentul (CE No. 1083/2006, Art. 7 din
Regulamentul (CE) Nr. 1080/2006, Art. 48 până la 53 din Regulamentul (CE) nr.
1828/2006, reglementări naţionale şi interne ale partenerilor şi reguli stabilite în
ultima versiune a manualului programului INTERREG IVC).
3. Costurile prezentate în acest raport se referă la activităţile plătite de la data
aprobării de către Comisia de Monitorizare până la sfârşitul perioadei de raportare.
Cheltuielile prezentate la componenta „activităţi de pregătire” au fost făcute în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi data la care a fost depusă prima versiune
a aplicaţiei/cererii, aprobată de Comisia de Monitorizare. Cheltuielile au fost
făcute până la sfârşitul perioadei primei raportări.
4. Chitanţele şi plăţile sunt înregistrate cu exactitate în sistemul de contabilitate al
proiectului, cheltuielile făcute în altă monedă decât Euro au fost convertite corect,
activele sunt înregistrate în mod adecvat şi sumele sunt corect reflectate în cererile
de plată. Pentru proiectul ale cărui cheltuieli totale co-finanţate de FEDR
depăşesc 1.000.000, toate veniturile generate au fost deduse din cheltuielile
eligibile. Se face auditul necesar pentru toate activităţile, existând dovada sub
forma contractelor, facturilor şi înregistrării plăţilor. Pentru cheltuielile de
personal, cheltuieli administrative, există dovezi necesare sub forma foilor de
pontaj, listelor de cheltuieli sau descrierea formulei şi calcule de cost.
5. Au fost achiziţionate servicii, bunuri şi lucrări pe baza unui apel la licitaţii în
conformitate cu normele interne, naţionale, europene sau a altor norme relevante,
au fost exercitate controale asupra deschiderii ofertelor şi toate ofertele au fost

18

Confirmarea cuprinde partea partenerului din costurile comune în cazul în care partenerii au decis să
împartă anumite cheltuieli.
19
Pentru partenerii din ţările cu un sistem de control de prim nivel descentralizat cu un organism de aprobare
MS, confirmarea partenerului trebuie să fie însoţită, pentru primul raport, de Certificatul de Aprobare de
control de prim nivel emis de un organism de control MS.
20
Partenerii şi partenerul lider trebuie să se asigure că suma cheltuielilor raportate indicată pentru partener în
raportul de progres şi sumele indicate în confirmarea controlului partenerului corespund.
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complet evaluate înainte de a se lua decizia finală privind furnizorul de servicii,
furnizorul de bunuri şi executantul de lucrări.
6. Progresul/evoluţia a fost deplin şi corect reflectat în raport. Există dovada că
activităţile raportate au avut loc, furnizarea serviciilor, bunurilor şi execuţia
lucrărilor sunt în desfăşurare sau au fost încheiate. Cheltuielile se referă exclusiv
la activităţile enumerate în ultima versiune aprobată a formularului de aplicaţie şi
încheiate cel mai târziu la sfârşitul lunii de finalizare aprobat.
7. Partenerul s-a conformat normelor şi politicilor Comunitare privind publicitatea,
informarea, şansele egale, protecţia mediului, ajutorul de stat, concurenţa şi
achiziţiile publice.
8. Activitatea de control a fost materializată printr-un raport privind controlul
(inclusiv o checklist a controlului), care se bazează pe formatul INTERREG IVC
şi serveşte ca cerinţe minime.
Confirm prin prezenta că eu/firma sunt o entitate independentă de activităţile
proiectului şi de managementul său financiar şi sunt autorizat să efectuez controale în ceea
ce priveşte cerinţele de control valabile în statele membre UE/Norvegia şi în acele teritorii
de unde este partenerul.
Locul…………..
Nume…………

19

Data………………

Ştampilă oficială19……

Semnătura controlorului…………

Dacă există

92

Anexa 5c): Confirmarea controlului cheltuielilor comune ale
partenerilor responsabili de contractarea şi achitarea acestor
cheltuieli
Numele partenerului care a contractat şi a plătit (în engleză):
Denumirea proiectului:
Perioada de raportare la care se referă cheltuielile (zz/ll/aaaa – zz/ll/aaaa) pentru cheltuielile
comune:
[ Confirmarea trebuie să fie însoţită de un raport financiar al cheltuielilor comune care să
indice denumirea proiectului, partenerii proiectului, perioada de raportare, suma
cheltuielilor comune pe linie bugetară şi componentă. Confirmarea trebuie să fie semnată
de verificatorul partenerului din proiect care e responsabil de cheltuielile comune. Apoi
aceasta este trimisă fiecărui partener care a participat la cheltuielile comune, împreună cu
cererea de rambursare. Pe această bază partenerii includ participarea lor la cheltuieli
comune în propriul lor raport financiar şi obţin confirmare de la proprii lor verificatori (care
pot accepta cheltuielile comune/împărţite bazându-şi opinia pe confirmarea verificatorilor
partenerilor responsabili. ]
Pe baza examinării făcute de noi, confirmăm următoarele:
1.Pentru acest raport cheltuielile comune plătite şi confirmate sunt de…….Euro
2.Regulile/normele enumerate în contractul de subvenţie/finanţare au fost respectate,
inclusiv, dar nelimitându-se la acestea, normele referitoare la eligibilitatea
cheltuielilor Art. 56 din Regulamentul (CE No. 1083/2006, Art. 7 din Regulamentul
(CE) Nr. 1080/2006, Art. 48 până la 53 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006,
reglementări naţionale şi interne ale partenerilor şi reguli stabilite în ultima versiune a
manualului programului INTERREG IVC).
3.Costurile comune prezentate în acest raport se referă la activităţile plătite de la data
aprobării de către Comisia de Monitorizare până la sfârşitul perioadei de raportare.
Cheltuielile prezentate la componenta „activităţi de pregătire” au fost făcute în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi data la care a fost depusă prima versiune a
aplicaţiei/cererii, aprobată de Comisia de Monitorizare. Cheltuielile au fost făcute
până la sfârşitul perioadei primei raportări.
4.Chitanţele şi plăţile sunt înregistrate cu exactitate în sistemul de contabilitate al
proiectului, cheltuielile făcute în altă monedă decât Euro au fost convertite corect,
activele sunt înregistrate în mod adecvat şi sumele sunt corect reflectate în cererile de
plată. Pentru proiectul ale cărui cheltuieli totale co-finanţate de FEDR depăşesc
1.000.000, toate veniturile generate au fost deduse din cheltuielile eligibile. Se face
auditul necesar pentru toate activităţile, existând dovada sub forma contractelor,
facturilor şi înregistrării plăţilor. Pentru cheltuielile de personal, există foi de pontaj,
liste de cheltuieli sau descrierea formulei şi calcule de cost.
5.Au fost achiziţionate servicii, bunuri şi lucrări pe baza unui apel la licitaţii în
conformitate cu normele interne, naţionale, europene sau a altor norme relevante, au
fost exercitate controale asupra deschiderii ofertelor şi toate ofertele au fost complet
evaluate înainte de a se lua decizia finală privind furnizorul de servicii, furnizorul de
bunuri şi executantul de lucrări.
6.Progresul/evoluţia a fost deplin şi corect reflectat în raportul cheltuielilor comune.
Există dovada că activităţile raportate au avut loc, furnizarea serviciilor, bunurilor şi
execuţia lucrărilor sunt în desfăşurare sau au fost încheiate. Cheltuielile comune se
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referă exclusiv la activităţile enumerate în ultima versiune aprobată a formularului de
aplicaţie şi încheiate cel mai târziu la sfârşitul lunii de finalizare aprobat.
7.Partenerul responsabil de costurile comune s-a conformat normelor şi politicilor
Comunitare privind publicitatea, informarea, şansele egale, protecţia mediului,
ajutorul de stat, concurenţa şi achiziţiile publice.
8. Activitatea de verificare a fost materializată printr-un raport privind verificarea
(inclusiv o checklist a controlului), care se bazează pe formatul INTERREG IVC şi
serveşte ca cerinţe minime.
Confirm prin prezenta că eu/firma sunt o entitate independentă de activităţile
proiectului şi de managementul său financiar şi sunt autorizat
să efectuez
controale/verificări în statele membre UE/Norvegia şi în acele teritorii de unde este
partenerul lider.
Locul…………..
Nume…………

Data………………

Ştampilă oficială……

Semnătura controlorului…………
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Anexa 6: Raport privind controlul (inclusiv checklist privind
controlul)
[de completat de către fiecare controlor (inclusiv controlorul pentru partenerul lider pentru
propriile sale cheltuieli)
Prin semnarea „Confirmării de control a partenerului INTERREG IVC”, controlorul
confirmă că a verificat toate aspectele cerute şi declară că fondurile au fost utilizate
adecvat. Această declaraţie se bazează pe propriile sale verificări, care sunt materializate
într-un raport de control (inclusiv o checklist de control). Raportul controlorului este util
atât pentru controlori cât şi pentru parteneri şi, de asemenea, constituie o parte din
documentaţia/auditul proiectului.
Un raport privind controlul trebuie completat de fiecare controlor. Este, de asemenea,
completat de controlorul liderului de proiect pentru propriile cheltuieli ale liderului, pe de o
parte şi, pe de altă parte, pentru verificări făcute pe datele/informaţiile furnizate de
parteneri(vezi secţiunea verificări specifice liderului din lista de control de mai jos).
Raportul serveşte doar ca document intern al proiectului şi nu trebuie trimis la Secretariatul
Tehnic Comun, decât dacă e cerut în mod explicit. Raportul rămâne la partenerul de proiect
şi controlorul partenerului. Se recomandă ca o un exemplar din raportul de control să fie
transmis şi Partenerului lider. Recomandăm folosirea acestui format. Dacă nu, raportul de
verificare trebuie să conţină cel puţin elementele menţionate în următorul tabel:

Proiect
Denumirea proiectului
Acronimul
Index
Numele organizaţiei LP
proiect) (în engleză) + ţara
Durata proiectului
Perioada de raportare

(lider

Partenerul la proiect de verificat
Numele persoanei de contact
Birou/serviciu/departament
organizaţia (în engleză)
Adresa
Nr. telefon/fax
e-mail
Poziţia în cadrul proiectului

+

Partener lider

Controlor autorizat al partenerului de proiect
Nume
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Partener

Denumirea funcţiei
Birou/serviciu/departament
organizaţie
Adresa
Nr. telefon/fax
e-mail

+

Informaţii privind controlul (pentru perioada de raportare verificată)
Suma
declarată
de
partener
verificatorului
Suma acceptată şi confirmată de
controlor
Suma şi procentul de cheltuieli
verificate de controlor

-

(de obicei 100%; în caz că se face parţial
trebuie să se justifice de ce şi trebuie
indicat tipul de cheltuieli verificate, cât
anume din cheltuieli s-au verificat,
criteriile după care s-au ales documentele
pentru verificare)

Numărul de verificări pe teren la
sediul partenerului făcute de controlor
pentru acest raport
Suma cheltuielilor verificate de De obicei, aceeaşi ca şi suma şi procentul de
controlor pe teren/la faţa locului
cheltuieli verificate de controlor, cu următoarele
excepţii
- unele sau toate cheltuielile au fost
verificate printr-o verificare la birou. În
cazul verificării la birou, vă rugăm să
acordaţi o atenţie deosebită întrebării de
control nr. 7 la punctul 15 „alte
consideraţii privind eligibilitatea”. Vezi
şi ghidul din caseta gri de la sfârşitul
Secţiunii 4.3.5.2 din partea principală a
manualului de program
- în timpul verificării pe teren/la faţa
locului, controlorul a verificat nu numai
cheltuielile legate de această perioadă de
raportare ci şi perioadele anterioare. Apoi
indicaţi clar sumele pe perioada de
raportare.
Suma cheltuielilor verificate la faţa
locului care este acceptată de
controlor
Orice
alte
informaţii
privind
metodologia de control şi natura
documentelor/justificativelor
verificate
Observaţii generale / rezerve privind Să se specifice clar observaţiile / rezervele, dacă
perioada de verificare curentă
există, legate de eligibilitatea unor cheltuieli
Tratamentul

acordat

acestor Să rezulte o concluzie clară care să spună dacă
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observaţii / rezerve.

acest sistem este demn de încredere şi rezonabil
şi dacă avem asigurarea că raportul financiar nu
conţine denaturări/declaraţii false.

Concluzii

Concluzia ia în considerare constatările
verificării documentate detaliat din lista de
verificare (control checklist). De asemenea, se
vor prezenta măsurile aplicate pentru rezolvarea
erorilor găsite şi se vor face recomandări pentru
a evita repetarea aceluiaşi tip de anomalii în
viitor.
Dacă sunt încă în discuţie constatări/aspecte din
raportul precedent, vor trebui descrise în această
secţiune măsurile de urmărire a situaţiei şi se vor
trage concluzii privind eficienţa acestor măsuri.

Recomandări/aspecte care trebuie
urmărite în următorul raport de
progres.
Locul…………..
Nume…………

20

Data………………

Ştampilă oficială20…

Semnătura controlorului…………

Dacă există
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Listă de verificare
Întrebare de verificare

da

1. Statutul partenerului
Este partenerul autoritate publică sau un organism guvernat
de dreptul public?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
2. Finanţarea partenerului
În cazul în care finanţarea naţională nu provine din
resursele proprii ale partenerului şi din altă sursă financiară
cum ar fi de la nivel naţional, regional sau local, vă rugăm
să indicaţi sursa (sursele) de finanţare naţională şi să
verificaţi următoarele:
A fost pusă la dispoziţie finanţarea pentru raportul anterior
şi n-a fost depăşită suma totală de cofinanţare naţională cu
care a contribuit partenerul?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
3. Contabilitate
Se ţine evidenţă contabilă specifică (separată) pentru proiect
sau au fost create alte metode cum ar fi centre de cost
specifice în sistemul de contabilitate care să permită
identificarea costurilor alocate proiectului şi să furnizeze o
listă informatizată a cheltuielilor declarate?
Sumele plătite sunt înregistrate exact în sistemul de
contabilitate?
Este fiecare cheltuială justificată printr-o factură sau un
document contabil de valoare probatorie echivalentă?
Sunt documentele complete şi exacte/clare în conţinut dar şi
în materie de contabilitate?
Este fiecare cheltuială raportată justificată printr-o dovadă
de efectuare a plăţii (de obicei extras de cont
bancar/confirmări de transfer bancar/chitanţe de plată cu
numerar)?
Poate suma de cheltuieli raportată fi în totalitate acoperită
prin documentele furnizate?
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nu

nu e
cazul

Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
4. Cheltuieli pe linie bugetară, pe componente şi pe parteneri
Au fost costurile corect repartizate la liniile bugetare şi
componente (în conformitate cu formularul de aplicaţie)?
A fost respectat bugetul partenerului pe linie bugetară şi pe
componente (aşa cum e stabilit în Acordul de parteneriat şi
în limita bugetului total al partenerului din formularul de
aplicaţie)?
Dacă nu, cheltuielile excedentare au fost aprobate de lider?
(LP)
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
5. Perioada de eligibilitate
Este cheltuiala legată de serviciile contractate, şi achitată
- între data aprobării proiectului de Comisia de
Monitorizare
şi
- sfârşitul perioadei de raportare în cauză (pentru
ultimul raport, este sfârşitul lunii de finalizare
indicată în formularul de aplicaţie)?
Ca informaţie: este important să se verifice şi data furnizării
serviciilor (vezi şi întrebarea de control relevantă de la
punctul 15 – ultima întrebare).
Pentru cheltuielile de pregătire:
Este cheltuiala legată de servicii contractate şi furnizate
-

după 1 ianuarie 2007
până la data la care a fost transmisă Autorităţii de
Management/JTS prima versiune a formularului de
aplicaţie aprobat de Comisia de monitorizare?

A fost cheltuiala făcută/s-a plătit) înainte de încheierea
primei perioade de raportare?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
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6. Cheltuieli de personal
Este cheltuiala legată doar de angajaţii organizaţiei
enumeraţi oficial în formularul de aplicaţie?
Este calculul făcut pe baza cheltuielilor reale cu salariile
(salariul brut al angajaţilor + contribuţiile angajatorului)?
Dacă un membru din echipă lucrează pentru proiect mai
puţin de 100% din timpul real de lucru:
este calculul bazat pe tariful pe oră rezultat di
împărţirea salariului la numărul total de ore lucrate
de membrul echipei (aşa cum reiese din sistemul de
înregistrare a timpului lucrat în instituţie)?
- A fost apoi înmulţit tariful pe oră cu numărul de ore
lucrate la activităţile proiectului?
Sunt cheltuielile de personal justificate cu documente cum
ar fi contract de muncă, fluturaşi de salariu, dovezi de plată,
dovezi de calcul pentru determinarea timpului/tarifului pe
oră pentru personal, evidenţa timpului lucrat, fişe de pontaj
specifice proiectului?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
-

7. Cheltuieli administrative
Cheltuielile administrative au fost într-adevăr suportate de
organizaţia parteneră?
Toate cheltuielile administrative îndeplinesc următoarele
condiţii?
Cheltuielile
-

-

-

-

sunt eligibile cf. reglementărilor naţionale şi celor
europene (în special Regulamentele (CE) nr.
1083/2006 Art. 56; nr. 1080/2006 Art. 7; nr.
1828/2006 Art. 48 la 53);
au fost calculate pe baza costurilor reale şi care pot fi
verificate, adică pe baza elementelor faptice din
sistemul de contabilitate care pot fi verificate de un
auditor. Nu sunt permise sume forfetare, estimări
globale sau chei arbitrare!
au fost calculate proporţional din costurile reale
după o metodă temeinic justificată, corectă şi
echitabilă (în cazul cheltuielilor administrative
indirecte cum ar fi cheltuielile generale/ de regie)
au legătură directă cu activităţile proiectului;
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-

n-au fost deja incluse/cuprinse în alte linii bugetare
sau elemente de cost

Spre informare: în privinţa altor elemente de cheltuieli,
trebuie şi ele verificate pentru cheltuielile administrative
(directe + indirecte) care nu sunt deja finanţate de la alte
fonduri UE (vezi şi întrebarea de verificare relevantă de la
punctul 15).
8. Deplasări şi cazare
Au fost raportate cheltuielile de deplasare şi cazare
respectând regulile naţionale şi interne ale respectivei
organizaţii partenere?
Au fost cheltuielile pentru aceste deplasări justificate de
activităţile proiectului aşa cum s-a prevăzut în formularul
de aplicaţie?
S-au deplasat deplasările la teritoriul UE?
În cazul deplasărilor în afara teritoriului UE, au fost
acestea explicit menţionate şi justificate în cererea de
finanţare aprobată?
Cheltuielile de deplasare şi cazare rezultă exclusiv din
deplasările făcute de personalul angajat de instituţia
parteneră?
9.Echipamente
Au fost echipamentele achiziţionate planificate în formularul
de aplicaţie? Dacă nu, există un accept scris al acestor
cheltuieli din parte LP şi JTS?
Au fost raportate cheltuielile pt. echipamente folosind una
din aceste metode?
printr-o singură declaraţie la momentul achiziţionării
echipamentului, după recepţie şi plată, sau
- prin deprecierea/amortizarea costului echipamentului,
prin aplicarea reglementărilor contabile naţionale?
Se asigură faptul că echipamentele
- nu au fost deja complet amortizate
- nu sunt deja incluse ca şi cheltuieli indirecte într-o
altă categorie cum ar fi linia de buget administrativ?
Echipamentul achiziţionat îndeplineşte următoarele criterii ?
- Achiziţionarea s-a făcut cu mult înainte de încheierea
proiectului. Dacă nu, se justifică achiziţionarea cu
întârziere? Sau au fost cheltuielile amortizate şi doar
-
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cota/procentul corespunzătoare perioadei rămase din
proiect a fost raportată?
- Suma pentru echipamente reflectă utilizarea reală a
acestor echipamente în contextul proiectului. Această
cotă/procent este calculată după o metodă corectă,
justificată şi echitabilă.
- S-a întocmit, pentru contabilitate, verificare şi audit,
un inventar al echipamentelor achiziţionate şi
documentaţia metodei de raportare (o singură
declaraţie sau depreciere/amortizare, utilizare în
totalitate sau parţial pentru proiect)
Spre informare: ca pentru toate celelalte tipuri de cheltuieli,
trebuie să se verifice şi dacă echipamentul nu a fost deja
finanţat din alte fonduri UE (vezi şi întrebarea de verificare
relevantă de la punctul 15).
Spre informare: ca pentru toate tipurile de cheltuieli, dar în
special pentru echipamente, este important să se asigure că
echipamentele au fost în realitate livrate şi există fizic (vezi
şi întrebarea de verificare relevantă de la punctul 15). De
obicei, aceasta se face prin verificare pe teren.
Spre informare: Ca pentru toate celelalte cheltuieli, este
important să se verifice dacă echipamentul a fost achiziţionat
în conformitate cu reglementările de achiziţii publice (vezi şi
întrebare de control relevantă la punctul 16).
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
10. Expertiză şi servicii externe
Există următoarele documente pentru a justifica cheltuielile
pt. expertiza şi serviciile externe plătite de partener?
- contracte/acorduri şi
- facturi/cereri de rambursare
Există această cheltuială legată de elementele prevăzute în
această linie de buget în specificaţiile fin formularul de
aplicaţie?
Spre informare: Ca pentru toate cheltuielile, trebuie să se
verifice dacă expertiza şi serviciile externe au fost contractate
în conformitate cu regulile de achiziţii publice (vezi
întrebarea de verificare relevantă de la punctul 16).
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:

11. Fonduri pentru sub-proiecte
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Suma raportată pe această linie bugetară rezultă din
cheltuiala pentru sub-proiectele care au fost selecţionate pe
baza unui apel la propuneri prin mini-programe?
În cazul unui participant lider la sub-proiect:
Are contract de subvenţie semnat cu fiecare dintre
participanţii lider la sub-proiect care raportează costuri?
În cazul participanţilor la sub-proiecte:
A fost semnat un acord de parteneriat de către fiecare dintre
participanţii lideri cu fiecare dintre participanţii la subproiecte care raportează costuri?
Sunt toţi participanţii la sub-proiecte situaţi/se află pe
teritoriul acoperit de organismul partener la proiect care
raportează aceste costuri (locaţia este determinată de
adresă)?
Este cheltuiala participanţilor la sub-proiect confirmată de
un controlor independent, conform cerinţelor specifice de
verificare din ţara respectivă ?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:

12. Rata de schimb
În cazul unui partener dintr-o ţară din afara zonei euro:
S-a folosit una din următoarele alternative pentru schimbarea monedei
naţionale în euro?
-

cursul de schimb pe piaţă din ziua în care a fost plătită factura.
Cursul de schimb pe piaţă din ultima zi a perioadei de raportare.
Cursul de schimb stabilit de Comisie pt. luna în care a fost
plătită factura
Cursul de schimb stabilit de Comisie pt. ultima lună a perioadei
de
raportare.
Acestea
sunt
publicate
pe:
http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?Language=en.

Alternativa folosită este una convenită cu LP pentru toţi partenerii din
afara zonei Euro în parteneriat şi aceeaşi ca la perioada de raportare
anterioară?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie urmărite:
13. Cheltuieli comune
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Sunt costurile declarate conform procedurii din manualul
programului? (capitolul 4.3.3 caseta gri de la „raportarea
costurilor comune)
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
14. Activităţi în afara spaţiului UE
Dacă au fost finanţate activităţi în afara UE, v-aţi asigurat
că acestea:
-

Nu depăşesc 10% din bugetul INTERREG IVC,
Au fost bugetate plătite şi suportate de UE sau
partenerul norvegian şi
Sunt menţionate şi justificate în aplicaţia aprobată?

Notă: cheltuielile pentru deplasare şi cazare pentru
partenerii UE în ţări din afara Statelor Membre UE nu se
încadrează în regula de 10% - Art. 21 (3) 1080/2006
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
15.Alte consideraţii privind eligibilitatea
Este cheltuiala eligibilă conform reglementărilor UE,
regulilor programului, reglementărilor naţionale şi interne
ale partenerului?
A fost dedusă TVA rambursabilă?
V-aţi asigurat că
- Amenzile,
- Penalizările financiare,
- Pierderile prin schimb valutar
- Dobânda pe datorie
nu sunt incluse în raport?
Au fost excluse contribuţiile în natură deoarece acestea sunt
considerate neeligibile în INTERREG IVC?
Pentru proiect pentru care cheltuielile totale co-finanţate de
FEDR depăşesc 1.000.000 Euro a fost dedus profitul/venitul
din costurile eligibile totale raportate? (adică înainte de
calcularea finanţării din FEDR/Norvegia?
S-a confirmat faptul că cheltuiala nu fost deja suportată
printr-o altă finanţare (UE, regională, locală sau alta)? Există
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mecanisme în vigoare pentru evitarea dublei finanţări?
Există dovada că activităţile raportate au avut loc, furnizarea
serviciilor, bunurilor şi execuţia lucrărilor sunt în
desfăşurare sau au fost încheiate?
Spre ştiinţă: dacă dovada nu a fost obţinută printr-o
verificare la faţa locului, este important să indicaţi la
capitolul comentarii dacă există siguranţă suficientă că
activităţile s-au desfăşurat.
În cazul plăţii de avansuri contractuale considerate drept
cheltuieli eligibile reale: Serviciile, bunurile, lucrările au fost
livrate cel mai târziu până la sfârşitul lunii finale, aşa cum se
arată în formularul de aplicaţie?
Spre ştiinţă: Plata avansurilor contractuale este definită ca
plată făcută în cont pentru execuţia lucrărilor sau prestarea
serviciilor pentru proiect în conformitate cu legislaţia şi
practica comercială normală pe baza contractelor încheiate
de un beneficiar final sau destinatar final, şi care sunt
susţinute de facturi achitate (de ex. plata pentru un bilet de
călătorie sau plata în avans pentru un consultant care
realizează un studiu).
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:

16. Conformitatea cu normele Comunitare
Proiectul este în conformitate cu „obiectivele orizontale ale
UE de promovare a egalităţii şi a protecţiei mediului?
Au fost respectate normele Comunităţii privind ajutoarele de
stat?
Au fost respectate cerinţele UE şi ale programului în ceea ce
priveşte informarea şi publicitatea?
Lucrările,
bunurile
şi
serviciile
au
fost
contractate/achiziţionate în conformitate cu prevederi
relevante cum ar fi reglementările privind achiziţiile publice
UE şi naţionale/interne sau altele?
Este procedura de achiziţie publică bine documentată şi există
documente cum ar fi anunţarea achiziţiei publice, termenii de
referinţă, oferte/preţuri, formulare de comandă şi contracte?
S-au

respectat

principiile

transparenţei,
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nediscriminării/tratamentului egal şi concurenţei efective (şi
pentru elementele de sub plafoanele UE) ?
Comentarii generale, recomandări, aspecte care trebuie
urmărite:
17. Verificările specifice LP (de completat doar de controlorul Partenerului Lider)
Partenerul Lider a transmis finanţarea corectă
FEDR/norvegiană pentru raportul anterior către partenerii
de proiect fără nici o întârziere?
Contribuţia financiară a partenerilor a fost corect introdusă
în raportul comun (pe linii bugetare, componente şi
parteneri) şi adăugat corect?
A fost semnat un acord de parteneriat cu fiecare dintre
partenerii care au raportat costuri în raportul interimar?
A fost respectat bugetul total al proiectului pe linii bugetare,
componente şi parteneri (în limitele normelor de flexibilitate
stipulate în contractul de subvenţie)?
A fost respectat bugetul total FEDR?
Suma declarată de parteneri a fost confirmată de un
verificator independent în conformitate cu cerinţele de
verificare specifice ale ţării?
Pentru LP unui mini-program:
-

-

Fiecare partener la proiect a dat o singură confirmare
de verificare a partenerului de proiect care confirmă
că suma totală de raportat de fiecare partener, adică
atât costurile proprii ale partenerilor de proiect cât şi
costurile participanţilor la sub-proiecte, care se
află/au adresa pe teritoriul lor?
Costurile fiecărui participant la sub-proiect au fost
consolidate la un nivel în cadrul mini-programului
(de obicei la nivelul participantului lider de subproiect)pentru a avea siguranţa că sub-proiectul
pentru care sunt raportate costurile la linia de buget
„fonduri sub-proiecte” sunt în conformitate cu
aplicaţia de sub-proiect aprobată şi cu bugetul
aprobat pentru sub-proiecte?
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Anexa 7: Informare şi publicitate
Această fişă detaliază folosirea siglei UE şi a logo-ului INTERREG IVC în toate
comunicările.
De ce aveţi nevoie?
1. Logo-ul INTERREG IVC:
a) pentru website www.interreg4c.eu – Projects – Resources for project
partners
b) pentru tipărituri website www.interreg4c.eu – Projects – Resources for
project partners
2. Logo-ul EU
a) pentru descărcare: http://www.interreg4c.eu – Projects – Resources for project
partners
Partea tehnică(pentru proiectanţii de grafică):
1. Ghid de identitate grafică INTERREG IVC:
http://www.interreg4c.eu – Projects – Resources for project partners
2. Ghid de identitate grafică Uniunea Europeană:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm
Baza legală:
Reglementarea (EC 1828/2006, art. 8 şi 9) precizează ce măsuri trebuie să ia
beneficiarul pentru a arăta că proiectul a fost finanţat, în parte de Uniunea Europeană
şi, în special Fondul European de Dezvoltare Regională.
Alte cerinţe ale programului sunt detaliate în contractul de subvenţie (art. 7), şi în
manualul programului referitor la logo-ul INTERREG IVC.
Cum se folosesc:
A. Publicaţii
- ex. broşuri, pliante, comunicate de presă, invitaţii la evenimente, ghiduri de bune
practici (lista nu este completă)
Cerinţe:
- Pe faţa documentului: logo UE (ca mai sus, cu referire la UE şi finanţare);
Logo INTERREG IVC (ca mai sus, cu sloganul inclus)
N.B. pe materialele care nu sunt făcute în scopuri publicitare (ex. documente de
întâlniri interne etc) unde nu sunt înscrise logo-urile, trebuie să se facă o referire în
scris la finanţarea prin INTERREG IVC şi Fondul European de Dezvoltare Regională
al Uniunii Europene, ca de ex. „Acest proiect este finanţat de Fondul European de
Dezvoltare Regională al Uniunii Europene prin programul INTERREG IVC”
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B. Website-uri, informare electronică şi material audio-vizual
Cerinţe:
- Logo UE şi logo INTERREG IVC trebuie să apară cel puţin pe pagina „acasă”
(home page) a website-ului, pe primul slide al oricărei prezentări electronice, pe
newsletters (scrisorile de informare) electronice într-o poziţie proeminentă.
- Logo-urile trebuie să fie clicabile în variantele electronice:
o Hyperlink la website-ul INTERREG IVC: http://www.interreg4c.eu
o Hyperlink
la
website-ul
DG
Regio:
http://.ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
- Pe website-uri, ar trebui să existe o scurtă descriere a programului INTERREG
IVC. Sugerăm următorul text:
Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat de Fondul
European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene ajută Regiunile din Europa să
conlucreze pentru face schimb de experienţă şi de bune practici în domeniile inovare,
economie bazată pe cunoaştere, mediu şi prevenirea riscurilor. Pentru finanţarea
proiectului este pusă la dispoziţie suma de 302 milioane Euro şi, mai mult decât atât,
multe cunoştinţe şi potenţiale soluţii sunt oferite factorilor de decizie din politica
regională.
C. Conferinţe, evenimente, expoziţii
Cerinţe:
- steagul UE în sălile de şedinţe, conferinţe etc
- Certificatul de participare sau alt tip de certificat să cuprindă o frază cum ar fi
„Acest proiect este co-finanţat de FEDR şi a fost posibil prin programul
INTERREG IVC”
Vezi foto pag.98-101
N.B. se pot face excepţii doar pentru obiecte promoţionale mici (ex. USB-uri) dacă
nu e spaţiu pentru toate cerinţele de publicitate. Sunt suficiente steagul UE şi logo-ul
IVC (ambele fără sloganuri). Dacă aveţi dubii verificaţi la Secretariatul Tehnic
Comun.
Alte lucruri de verificat:
Aşezarea şi ortografierea INTERREG IVC
Numele programului INTERREG IVC va fi prezentat întotdeauna cu litere majuscule,
cu numeral roman.
Expedierea publicaţiilor
Trei exemplare din publicaţiile principale ale proiectului (broşura generală, ghiul de
bune practici, rezultate finale) vor fi trimise la secretariatul INTERREG IVC.
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Orice apariţie în media trebuie, de asemenea, trimisă ofiţerului de comunicare
INTERREG IVC.
Eligibilitate
Elementele de comunicare care nu respectă ghidul privind informarea şi publicitatea
nu vor fi considerate drept cheltuieli eligibile pentru a fi finanţate de FEDR. Rugăm
verificaţi de două ori şi, dacă aveţi dubii, contactaţi ofiţerul de comunicare di
Secretariatul Tehnic Comun.
Pentru îndrumări privind folosirea logo-urilor contactaţi pe
Nuala MORGAN
Communication officer – INTERREG IVC
Nuala.morgan@interreg4c.eu
+33 328 144 103
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Anexa 8: Fişe privind aspectele financiare
Următoarele trei fişe privind
a) cheltuielile de personal
b) cheltuielile administrative şi
c) achiziţiile publice
oferă sfaturi practice referitoare la probleme recurente în management-ul financiar al
proiectelor.
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Anexa 8a) Fişa de informaţii privind cheltuielile de personal
Informaţiile furnizate aici oferă sfaturi practice privind aspecte recurente în
managementul financiar al proiectelor. Acestea nu se substituie, desigur, Manualului
Programului INTERREG IVC sau reglementărilor CE sau naţionale sau îndrumărilor
verificatorului de prim nivel.
Ce spune manualul:
„Costurile de personal se referă la cheltuielile de personal pentru perioada în care
personalul organizaţiilor partenere desfăşoară activităţile proiectului conform
formularului de aplicaţie (normă întreagă sau un anume procent din timpul total de lucru).
Persoanele ale căror cheltuieli de personal sunt bugetate şi, ulterior, raportate, trebuie să
fie angajate direct de organizaţia parteneră, listate oficial în formularul de aplicaţie (de
ex. coordonator de proiect intern, director financiar, verificator financiar în conformitate
cu cerinţele specifice privind verificarea ale ţării). … Cheltuielile de personal sunt
considerate ca o contribuţie în bani (nu în natură) de vreme ce sunt real plătite de
instituţia parteneră”.
(INTERREG IVC Manualul programului, secţiunea 2.4.2.1 Cheltuieli de personal
Greşeli comune
- Calcularea
cheltuielilor
de
personal pentru un an e făcută
greşit pe baza orelor de muncă
contractuale şi nu pe baza orelor
efectiv lucrate.

-

Calculele
cheltuielilor
de
personal se fac pe baza unor
sume forfetare (un singur tarif
orar se aplică tuturor membrilor
echipei implicaţi în proiect).
Deoarece această metodă nu ia
în considerare diferenţele dintre
salariile diverşilor angajaţi, se
va ajunge la abateri/devieri în
ceea ce priveşte cheltuielile
reale de personal şi nu se pot

Cum trebuie făcut
Dacă angajatul lucrează pentru proiect mai
puţin de 100% din timpul real de lucru,
calculul trebuie să se bazeze pe tariful orar ce
rezultă din salariul real pe an/semestru împărţit
la numărul total de ore efectiv lucrate de
angajat pentru instituţia parteneră (aşa cum e
înregistrat în sistemul de înregistrare a
timpului de lucru din instituţie, unde numărul
de ore lucrate efectiv ar putea fi mai mare
decât numărul de ore de muncă din contract)!
Acest tarif orar este apoi înmulţit cu numărul
de ore lucrate efectiv în activităţile proiectului
în acel an/semestru.
Calculul trebuie să se bazeze pe nivelul real al
salariului (salariul brut al angajatului + taxele
angajatorului în conformitate cu legislaţia
naţională) fiecărui angajat care este efectiv
implicat în activităţile proiectului! Calculul
trebuie să excludă cheltuieli generale de
administrare.
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-

-

aplica în contextul INTERREG
IVC.
Cheltuielile de personal sunt
calculate fără a pune la
dispoziţie pontajele necesare
pentru
proiect.
Împărţirea
costurilor de personal alocate
proiectului
nu
poate
fi
urmărită/identificată.

Costurile de personal includ
cheltuielile
pentru
experţi
externi / sub-contractanţi.

Metodele folosite în alte
programe de finanţare europene
sau naţionale sunt aplicate
pentru a raporta cheltuieli de
personal în cadrul programului
INTERREG IVC.
Referinţe utile:
-

Cheltuielile de personal trebuie să fie
justificate cu documente care permit
identificarea raportului de muncă cu
organizaţia parteneră ((contract de muncă),
costurile reale pe angajat (contract de munca,
fluturaşi de salariu, dovezi de plată, dovezi de
calcul pentru determinarea duratei/tarifului pe
oră), timpul total de lucru (evidenţa timpului
lucrat) şi timpul petrecut pentru desfăşurarea
activităţilor proiectului (evidenţa sarcinilor,
fişe de pontaj specifice pentru proiect).
Un exemplu de fişă de pontaj există pe site-ul
INTERREG IVC.
În această categorie bugetare nu se pot trece în
raport nici un fel de cheltuieli de personal
pentru cineva din afara organizaţiei partenere
oficiale. Numai cheltuielile cu personalul care
este direct angajat de organizaţiile partenere
(enumerate oficial în formularul de aplicaţie)
pot fi raportate ca şi cheltuieli de personal.
Personalul este pe statul de funcţiuni al
organizaţiei şi este plătit pe baza unui contract
de muncă şi a statelor de plată. Dacă proiectul
are un coordonator de proiect, director
financiar sau verificator independent externi,
costurile trebuie să fie specificate, bugetate şi
raportate la linia de buget „Expertiză şi servicii
externe”! Aceste costuri externe sunt plătite pe
baza unui contract de prestări servicii şi a unei
facturi.
Ar putea exista diferenţe între regulile valabile
în diverse programe, diferenţe care rezultă din
obiective diferite de finanţare şi baze legale
diferite. Este important să se facă distincţia
între regulile aplicabile în alte programe şi cele
specifice programului INTERREG IVC.

o Manualul programului INTERREG IVC (secţiunea 2.4.2.1 Cheltuieli de
personal);
o Anexa 6 din Manualul programului INTERREG IVC raportul de verificare,
întrebarea nr. 6 din lista de verificare (checklist) – Personal
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o Un exemplu de fişă de pontaj poate fi găsit pe site-ul programului
(www.interreg4c.eu)
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Anexa 8b) Fişa de informaţii privind cheltuielile administrative
Informaţiile furnizate aici oferă sfaturi practice privind aspecte recurente în
managementul financiar al proiectelor. Acestea nu se substituie, desigur, Manualului
Programului INTERREG IVC sau reglementărilor CE sau naţionale sau îndrumărilor
verificatorului de prim nivel.
Ce spune manualul:
„Cheltuielile administrative pot cuprinde costuri pentru papetărie, fotocopiere, telefon,
fax şi internet, încălzire, electricitate, mobilier de birou, întreţinere, chiria pentru
birou. Cheltuielile administrative pot fi cheltuieli directe sau indirecte. Cheltuielile
administrative directe aparţin direct proiectului, în timp ce cheltuielile administrative
indirecte (cheltuieli generale/de regie) pentru activităţile proiectului sunt calculate
procentual.”
Manualul programului INTERREG IVC, secţiunea 2.4.2.2 Cheltuieli administrative
Greşeli comune

Cum trebuie făcut

Calculare şi documentare
-

-

Cheltuielile administrative nu
se bazează pe costurile reale,
ci pe sume forfetare, nu există
facturi,
nu
se
pot
urmări/vedea plăţile făcute,
deoarece se aplică o singură
sumă fixă (de ex. 10% din
bugetul partenerului).
Metoda pentru calcularea
cheltuielilor administrative nu
poate fi urmărită/depistată (de
ex. procentul din cheltuielile
pentru
chiria/încălzirea
biroului/
pentru
telefon
alocate proiectului nu este
clară).

Cheltuielile administrative trebuie să
fie calculate pe baza costurilor reale şi
care pot fi verificate. Atât pentru
cheltuielile directe cât şi indirecte, trebuie
să existe posibilitatea pentru un auditor să
verifice respectivele cheltuieli pe baza
facturilor şi a cheltuielilor suportate direct
de instituţia proiectului!
- Toate calculele trebuie să fie
documentate adecvat şi auto-explicative!
Alocarea cheltuielilor administrative eligibile ale
organizaţiei, pentru proiect, s-ar putea face, de
exemplu, pe baza următoarelor chei (în funcţie de
care cheie reflectă cel mai bine tipul de
cheltuială):
 Raportul „număr de persoane care
lucrează pentru proiect/număr de persoane
care lucrează în organizaţie sau
departament” sau
 Raportul „număr de ore lucrate la
proiect / număr de ore lucrate în total în
-
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organizaţie sau departament” sau
 Raportul „suprafaţă folosită de
personalul care lucrează la proiect /
suprafaţa
organizaţiei
sau
departamentului”.
NU FOLOSIŢI SUME
ESTIMĂRI
TOTALE
ARBITRARE

FORFETARE,
SAU
CHEI

Aspecte neeligibile


Cheltuielile
administrative
includ cheltuieli nelegate de
proiect, de ex. un proiect
cuprinde
în
cheltuielile
administrative
(parţial)
cheltuielile pentru construirea
şi întreţinerea unui parc de
maşini sau instalarea unui
sistem de alarmă pentru birou,
deşi aceste aspecte n-au
legătură cu proiectul şi nu sunt
direct
necesare
pentru
implementarea proiectului.
Unele cheltuieli administrative
sunt, în general, neeligibile: taxe
de consultanţă juridică, taxe
notariale,
cheltuieli
pentru
experţi tehnici şi financiari,
cheltuieli de contabilitate şi
audit general care nu au legătură
directă cu proiectul.

Toate cheltuielile administrative (directe sau
indirecte) raportate trebuie să aibă legătură
directă cu proiectul şi trebuie să fie absolut
necesare pentru implementarea proiectului (cum
ar fi cheltuielile listate în manualul programului
şi mai sus)!
Nu umflaţi artificial bugetul cheltuielilor
administrative prin includerea unor categorii de
cheltuieli generale/de regie care nu au o legătură
clară cu proiectul. În caz de dubii, vă sfătuim să
excludeţi din calcul categoriile în cauză pentru a
evita probleme mai târziu.
Anumite cheltuieli administrative care nu sunt,
în general, eligibile, pot fi raportate şi sunt
eligibile dacă au legătură directă cu proiectul,
de ex. auditul proiectului (vezi Reglementarea
(CE) Nr. 1828/2006 articolul 49 c).

Metoda de calcul neeligibil
Cheltuielile administrative sunt
raportate de două ori. O dată ca
cheltuieli administrative directe cu
100% (de ex. cheltuieli totale pentru
telefon pentru un angajat care
lucrează exclusiv pentru proiect) şi
ca cheltuieli indirecte ( de regie) (de
ex. x% din totalul cheltuielilor de
telefon ale instituţiei (cheltuieli de
regie
legate
de
activităţile

Calcularea cheltuielilor administrative indirecte
trebuie să se facă pe baza cheltuielilor reale,
conform unei metode justificată corespunzător,
corectă şi echitabilă care ar trebui să rămână
aceeaşi pe toată perioada de implementare a
proiectului şi nu poate include cheltuielile
administrative care au fost deja raportate direct!
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proiectului).
Această
dublă
finanţare nu este eligibilă.
Aplicând o bază pro rata/proporţie,
de ex. 80% din cheltuielile de
personal sunt raportate ca şi
cheltuieli administrative.
Sunt aplicate metode folosite în alte
programe de finanţare europene sau
naţionale (de ex. declaraţie pe baza
unei sume forfetare) pentru a raporta
cheltuieli
administrative
în
INTERREG IVC.

Este clar menţionat în manualul programului că
toate calculările cheltuielilor administrative
trebuie să fie în conformitate cu o metodă deplin
justificată, corectă şi echitabilă!
Este important să se facă distincte între regulile
aplicabile în alte programe şi cele specifice pentru
INTERREG IVC. S-ar putea să existe diferenţe ce
rezultă din obiective de finanţare diferite şi baze
legale diferite. În INTERREG IVC, calculul
cheltuielilor administrative indirecte se poate face
doar pe baza cheltuielilor reale, după o metodă
deplin justificată, corectă şi echitabilă! Cheia
de alocare trebuie să fie verificabilă.

Referinţe utile:
o Manualul programului INTERREG IVC (secţiunea 2.4.2.2 cheltuieli
administrative)
o Anexa 6 din manualul programului, raportul de control INTERREG IVC,
întrebarea 7 din checklist. Cheltuieli administrative, nr 15 alte consideraţii privind
eligibilitatea
o Reglementarea (CE) nr. 1828/2006; Reglementarea (CE) nr. 1080/2006;
Reglementarea (CE) nr. 1083/2006
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Anexa 8c) Fişă de informaţii privind achiziţiile publice
Informaţiile furnizate aici oferă nişte sfaturi practice legate de aspecte recurente în
managementul financiar al proiectelor. Această fişă nu se substituie Manualului
programului INTERREG IVC sau oricărei alte reglementări naţionale sau CE sau
sfaturilor controlorului de prim nivel.
Ce spune manualul?
„Proiectele trebuie să se conformeze cerinţelor achiziţiilor publice. Proiectele care nu pot
să furnizeze documente justificative de conformitate cu reglementările europene,
naţionale şi interne referitoare la achiziţiile publice riscă să piardă finanţarea FEDR.”
Manualul programului INTERREG IVC, cap. 2.4.2.4 Expertiză şi servicii externe
Greşeli comune
Unii parteneri atribuie contracte
sau achiziţionează bunuri fără
competiţie, deoarece cred că nu
e nevoie dacă nu se depăşesc
plafoanele europene.
Unele organizaţii cred că ele nu
trebuie
să
se
conformeze
reglementărilor
achiziţiilor
publice deoarece nu sunt autorităţi
publice.

Reglementările interne privind
achiziţiile publice aplicabile în
organizaţiile partenerilor nu sunt
documentate adecvat.
Este urmată procedura de achiziţii
publice dar nu este documentată.

Unele activităţi din proiect sunt
delegate de către un partener unei

Cum trebuie procedat
Chiar dacă nu se depăşesc plafoanele europene,
principiile achiziţiilor publice (transparenţă,
tratament egal şi nediscriminare), reglementările
naţionale şi interne trebuie totuşi aplicate. Astfel,
de obicei e nevoie să se organizeze licitaţie.
Formalităţile şi publicitatea pot varia în funcţie de
valoarea contractului.
FEDR constituie bani publici, astfel că
reglementările privind achiziţiile publice se aplică
tuturor proiectelor INTERREG IVC şi partenerilor
de proiect. Nu doar autorităţile publice ci şi
„instituţiile guvernate de legea publică” trebuie
să se conformeze reglementărilor europene
privind achiziţiile publice. Definiţia de „instituţii
guvernate de legea publică” vine de la directiva
europeană privind achiziţiile publice.
Sub plafoanele UE şi naţionale, reglementările
specifice achiziţiilor publice stabilite şi aplicate pe
plan intern de către organizaţie trebuie să fie
documentate şi disponibile pentru controlul de
prim nivel şi audit.
Ţineţi o evidenţă a fiecărei etape a procedurii de
achiziţie publică (publicitate, corespondenţa cu
candidaţii, oferte, atribuire de contract…) astfel încât
documentaţia relevantă este disponibilă pentru
controlul de prim nivel şi audit.
Orice delegare a activităţilor proiectului trebuie
făcută în conformitate cu reglementările privind
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alte organizaţii cu care sunt
obişnuiţi să lucreze, dar fără a
urma procedura de licitaţie
publică.

Unele organizaţii atribuie un
contract unei firme fără a urma
procedura de achiziţii publice pe
motivul că este singura firmă
capabilă să execute contractul
(conform
partenerului
contractant...).

achiziţiile publice. Vezi şi punctele 1, 3 şi 4.
Nu uitaţi că nu sunt admişi sub-parteneri în
INTERREG
IVC.
Prin
urmare,
costurile
organizaţiilor care nu sunt listate în formularul de
cerere nu sunt eligibile (cu excepţia cazului în care
au fost contractate ca furnizori de servicii în
conformitate cu reglementările privind achiziţiile
publice).
Costurile trebuie să fie plătite pe baza unui contract
şi a facturilor şi trebuie raportate la linia de buget
„expertiză externă”.
Numai în cazul în care contractul poate fi atribuit
în mod OBIECTIV unei anume firme (din motive
tehnice sau artistice sau din motive legate de
protecţia drepturilor de exclusivitate – ceea ce
este foarte rar!), poate exista o excepţie de la
reglementările privind achiziţiile publice. În astfel de
cazuri, 1 faptele care demonstrează că, în mod
obiectiv, doar respectiva firmă poate executa
contractul, 2 regulile care se aplică, şi 3 procedura
urmată trebuie documentate clar. Vezi şi pct. 4 şi
reglementările europene, naţionale şi interne privind
achiziţiile publice.

Referinţe utile:
- Cap. 2.4.2.4 din Manualul programului INTERREG IVC
- Anexa 6 din Manualul programului INTERREG IVC-raportul de control,
checklist întrebarea nr. 16 (conformitatea cu normele Comunitare)
- Website UE privind achiziţiile publice:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.
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