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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE
MOLDOVEI DIN JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI
101/28.12.2017
Clarificare privind documentația pentru depunerea cererilor de finanţare

Referitor la solicitările de clarificări privind documentația pentru depunerea cererilor de finanţare
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată finanţată prin Programul Operaţional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
şi sporirea coeziunii teritoriale, vă comunicăm următoarele:
Nr.

Solicitare clarificari

Raspuns clarificare

1.

La punctul 22 Indicatori prestabiliti dupa ce La campurile aferente sectiunilor „Regiuni
completam denumirea indicatorului, unitate dezvoltate”, respectiv „Regiuni mai putin
de masura, valoare de referinta, etc. La regiuni dezvoltate” se va completa „Nu se aplică”
dezvoltate si la regiuni mai putin dezvoltate ce
se completeaza?

2.

La indicatori prestabiliti de realizare este Se va completa cu cifra 1 campul aferent
mentionat ca se va completa cu cifra 1. Ce sectiunii „Total”
anume completam cu cifra 1?

Atragem atentia tuturor potențialilor solicitanți ca aveti obligatia de a completa toate câmpurile
din Cererea de finanțare chiar şi cu sintagma „nu se aplică”.
Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în
câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare.
Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de
verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informaţiile necesare şi relevante, prin care solicitantul
va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activităţile propuse, rezultatele preconizate
şi bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanţare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
Manager,
Ovidiu Tabarcea

