Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului

Nr. înregistrare................................(la Solicitant/ Promotor de proiect)/ data

SCRISOARE DE INTENȚIE PRIVIND PARTENERIATUL
în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și
Ecosisteme” (RO – Mediu)
finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
între
<Numele complet al organizației Solicitantului> cu adresa oficială în <adresa oficială: țară,
cod poștal, oraș, stradă, nr.>, Număr de înregistrare <număr de înregistrare>, forma de
înregistrare legală: <entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială>,
reprezentant legal, <numele reprezentantului legal>, denumit în continuare Solicitant,
și
<Numele complet al organizației Partenerului 1> cu adresa oficială în <adresa oficială: țară,
cod poștal, oraș, stradă, nr.>, Număr de înregistrare <număr de înregistrare>, forma de
înregistrare legală: <entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială>,
reprezentant legal <numele reprezentantului legal>, denumit în continuare Partener,
și
(numele și adresa altor Parteneri – dacă este cazul)1

Obiectul parteneriatului încheiat între entitățile mai sus menționate îl reprezintă
implementarea proiectului (…titlu proiect), denumit în continuare Proiect, care va fi
implementat în (locația/locațiile implementării Proiectului) pentru o perioadă de (număr luni
perioadă de implementare).2
Cooperarea dintre Solicitant și Parteneri în vederea implementării Proiectului va consta în:
Se vor descrie regulile generale de cooperare și domeniile de activitate
(maxim 2000 de caractere cu spații)
1
2

Dacă proiectul este implementat în parteneriat cu mai multe organizaţii, se vor include toţi partenerii proiectului
Perioada proiectului va fi completată corelat cu Cererea de Finanţare

Responsabilitățile se repartizează între Solicitant și Parteneri în modul următor3:
Se va menţiona împărţirea responsabilităţilor între Solicitant și fiecare Partener pe parcursul
implementării Proiectului, inclusiv managementul financiar și fluxul financiar între Părţi):
(maxim 2000 de caractere cu spaţii)

Solicitantul <denumire organizație> este responsabil pentru implementarea următoarelor
activități în cadrul Proiectului:
1. <denumire activitate>4


Partenerul 1:

Partnerul 1 <denumire organizație> este responsabil pentru implementarea următoarelor
activități în cadrul Proiectului:
1. <denumire activitate>5


Alți parteneri (dacă este cazul):

Partenerul n <denumire organizație> este responsabil pentru implementarea următoarelor
activități în cadrul Proiectului:
1. <denumire activitate>6
Costurile eligibile estimate în cadrul Proiectului în valoare de…………sunt alocate după cum
urmează:
………….. reprezentând …………..% pentru Solicitant şi
………..… reprezentând …………..% pentru Partener 1
………….. reprezentând ……………% pentru Partener n
Părțile se angajează să asigure mijloacele financiare pentru implementarea Proiectului în
conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, menționate
în paragraful de mai sus.
Părțile se angajează să asigure mijloacele financiare pentru implementarea Proiectului în
conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, menționate
în paragraful de mai sus.

Se va corela cu descrierea din Cererea de finanţare
Se vor insera atâtea linii câte activități va implementa Solicitantul. Se va corela cu descrierea din Cererea de
finanțare
5
Se vor insera atâtea linii câte activități va implementa Partenerul 1. Se va corela cu descrierea din Cererea de
finanțare.
6
Se vor insera atâtea linii câte activități va implementa Partenerul n. Se va corela cu descrierea din Cererea de
finanțare.
3
4

Părțile se angajează să asigure ............., reprezentând ................. % din total cheltuieli eligibile
ca și contribuție proprie pentru Proiect, astfel:
Solicitant: ............... ,
Partenerul 1: ……......... ,
Partenerul n (dacă este cazul): ….......…. .
Alocarea detaliată a fondurilor, pentru implementarea proiectului, între Solicitant și
Partener/-i este prezentată în bugetul aferent Cererii de finanţare.
Părțile vor încheia în mod obligatoriu un Acord de Parteneriat pe care îl vor depune
Operatorului de Program, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, înainte de semnarea
contractului de finanțare al proiectului, în scopul de a primi finanțare nerambursabilă în
cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO –Mediu).
Prezenta Scrisoare de intenție a fost încheiată în <număr de exemplare> exemplare, câte unul
pentru fiecare Parte.
Prevederile prezentei Scrisori de intenție vor intra în vigoare la data ultimei semnături.
<denumire organizație Solicitant>
<Nume și prenume reprezentant legal Solicitant >
…………………………………………………………………..
(semnătura şi ștampila Solicitantului)
……………………………………………………………………
(data)
<denumire organizație Partener 1>
<Nume și prenume reprezentant legal Partener 1 >
………………………………………………..
(semnătura şi ştampilă Partener 1)
………………………………………………………………………
(data)
<denumire organizație Partener n>
<Nume și prenume reprezentant legal Partener n >
…………………………………………………………………………….
(semnătura şi ștampila Partener n)
………………………………………………………………………………
(data)
(dacă este cazul)

