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CORRIGENDUM nr. 1  

GHIDUL SOLICITANŢILOR 

Apel #1 – Participare civică în zone geografice insuficient deservite 

Granturi mici şi granturi tip răspuns rapid   

Ongoing 

Prin prezentul Corrigendum, se aduc modificări Ghidului Solicitanţilor Apel#1, cu privire la următoarele capitole/ 

secţiuni: 

I. Capitolul 4: Criterii administrative şi de eligibilitate 

Sectiune modificată: 4.5 Rata de finanţare şi cofinanţarea 

Modificare: textul iniţial al acestei secţiuni va fi înlocuit cu textul de mai jos:  

„Rata de finaţare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 

Cofinanţarea nu este obligatorie şi poate fi adusă în numerar şi/sau în natură, sub formă de muncă voluntară.  

În cazul în care cofinanţarea este asigurată în numerar, este de preferat ca aceasta să fie din surse cum ar fi 

donații, sponsorizări, cotizații ale membrilor etc. și nu din alte proiecte/ finanțări. Proiectul nu poate fi cofinanțat 

de alte programe ale Granturilor SEE și Norvegiene, fonduri europene sau din bugetul Uniunii Europene sau alte 

tipuri de contribuții în natură.  

Pentru calcularea contribuției în natură sub formă de muncă voluntară, Solicitantul și partenerul/ii vor lua în 

calcul timpul efectiv alocat pentru implementarea proiectului (în ore/lună) și costul va fi stabilit în intervalul 

dintre salariul minim brut pe oră si salariul mediu brut pe oră din România (valabile la data publicării Apelului de 

proiecte - 2019), inclusiv contribuția pentru asigurările sociale suportată de angajator, în funcție de caracterul 

muncii prestate. Solicitantul trebuie să justifice stabilirea costului pentru ora de voluntariat. Pentru partenerul/ii 

de proiect a căror sediu este în unul din Statele Donatoare sau în alte State Beneficiare sau în state din afara 

spaţiului SEE care au o graniţă comună cu România, se va aplica intervalul din țara respectivă. 

Vă rugăm să rețineți că munca voluntară nu poate fi asigurată de un membru al personalului  care are, în același 

timp, un contract individual de muncă încheiat cu Solicitantul sau partenerul/ii proiectului, pentru același tip de 

responsabilități. 

În cazul în care este adusă contribuție în natură sub formă de muncă voluntară, aceasta trebuie inclusă în bugetul 

proiectului și trebuie să respecte principiile generale de eligibilitate a cheltuielilor” 

 

II. Capitolul 9: Evaluarea și selecția proiectelor  

Sectiune modificată: 9.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității   

Modificare: Criteriul II.3 din grila pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va fi completat cu 

următoarea Notă: „Verificarea acestui criteriu va fi realizată având în vedere modificările aduse Ghidului 

Solicitanţilor prin Corrigendum doar pentru proiectele validate pe platforma online începând cu data de 4 iunie 

2020 (data publicării Corrigendum-ului). Pentru proiectele primite înainte de această dată, verificarea va fi 

realizată având în vedere varianta iniţială a Ghidului Solicitanţilor.”  

 


