ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE
PENTRU MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice
zonei” – Sesiunea nr. 6
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU AFACERI MARITIME 2014-2020
PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 4 CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI
DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE
MĂSURA III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – implementarea strategiilor
de dezvoltare locală pentru pescuit.
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ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD anunță lansarea apelului nr. 6 pentru
depunerea de cereri de finanțare în cadrul POPAM 2014-20120:
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei”
Codul apelului: 1050
Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.06.2022, ora 12:00
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 14.08.2022, ora 23:59
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.851.306,70 lei echivalentul a 374.281,12
euro
Cursul de schimb INFOREURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM nr. 14/22.03.2022,
respectiv 1 euro = 4,9463 lei.
În cadrul prezentului apel de proiecte, Cererile de finanțare și documentele anexe se vor depune
prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014.

Cererea de finanțare se va completa urmărind „Instrucțiunile de completare a cererii de
finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale, pe siteul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la adresa www.ampeste.ro și pe site-ul FLAG-ului
www.flagnord.ro
Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie întocmită
în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere
legalizată sau autorizată. Aveți obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate
care vor fi completate în prealabil în limba română și de a completa toate câmpurile din Cererea de
finanțare chiar și cu sintagma „Nu se aplică”. În caz contrar, cererea va fi declarată neconformă.
Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS 2014, ca parte din cererea de finanțare,

www.flagnord.ro

trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor
documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată
pentru a asigura lizibilitatea.
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.
Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferent fiecărui câmp din cererea de finanțare
vă recomandăm completarea fără diacritice.
Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de
verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante prin care se va
preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate
și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al
solicitantului.
În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.
➢ Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 400.000 euro (cursul de schimb
stabilit prin Decizia Directorului General al DGP AM-POPAM nr. 14/22.03.2022, respectiv 1 euro
= 4,9463 lei).
➢ Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 euro (cursul de schimb stabilit
prin Decizia Directorului General al DGP AM-POPAM nr. 14/22.03.2022, respectiv 1 euro =
4,9463 lei).
➢ Valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect
este de 187.140,56 euro (cursul de schimb stabilit prin Decizia Directorului General al DGP
AM-POPAM nr. 14/22.03.2022, respectiv 1 euro = 4,9463 lei).
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate
menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe
site-ul www.flagnord.ro și este disponibilă la cerere la sediul Asociației Grup Local Dobrogea Nord.
Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Notificarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
DGP AM-POPAM nr. 287883/ 02.06.2022 și este publicat pe site-ul www.flagnord.ro
Notă! Contractele de finanțare aferente proiectelor depuse în cadrul prezentei sesiuni de
depunere proiecte se vor semna ulterior aprobării sumelor prin Act Adițional încheiat între
Asociația Grup Local Dobrogea Nord și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția
Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM.
Pentru informații suplimentare ne puteți găsii în zilele de lucru: 10.00 – 18.00, la adresa
FLAG, Aleea Magnoliei, Nr.2, Bl. L4, birou 116, Constanța, județ Constanța, Telefon mobil:
0724.529.969.
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