Tabel comparativ cu modificarile propuse pentru Ghidul Solicitantului – Apelul de
propuneri de proiecte nr. 1 ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

Nr. Tipul
crt documentului

Varianta inițială

Varianta propusă

Ghidul Solicitantului
1.

2.

Coperta Ghid Termen limită
pentru
transmiterea
Cererilor de
Finanțare
Cap. 7.2.
Tipuri de
proiecte
eligibile

Termen limită pentru
transmiterea Cererilor de
Finanțare: 15 ianuarie
2021, ora 14:30.

Termen limită pentru transmiterea
Cererilor de Finanțare: 31 Martie 2021,
ora 17:00.

NA

Completare la ultimul paragraf cu următorul
text:
” In cazul în care din motive temeinic
justificate (nu se obține acordul din partea
proprietarilor sau în situația în care s-a
constatat pierderea totală a caracteristicilor
și funcțiilor esențiale ale turbăriei / zonei
umede astfel încât lucrările de reabilitare
propuse devin inoportune din punct de
vedere al rezultatului scontat, respectiv de
restabilire a regimului hidric și restabilirea
funcțiilor din cadrul ecosistemului),
aplicanții au posibilitatea de a înlocui pentru
fiecare regiune în parte maxim 40% din
numarul de turbării alocate regiunii
respective așa cum sunt prezentate pentru
regiunea respectivă în Anexa nr 9 la Ghidul
Solicitantului.
Noile turbării/zone umede vor fi selectate
dintre cele prezentate în Anexa nr. 14 la
Ghidul Solicitantului ”Turbării și zone
umede din România”.
Înlocuirea propusă
următoarele cerințe :

va

ține

cont

de

 Suprafața finală propusă prin aplicația de
proiect pentru a fi restaurată să nu fie
mai mică decât cea specificată pentru
regiunea respectivă în tabelul din Anexa
nr 9 la Ghidul Solicitantului ;
 Numărul de turbării și zone umede
restaurate prin aplicația de proiect pentru
regiunea în speță să nu se diminueze față
de cel specificat
pentru regiunea
respectivă în tabelul din Anexa nr 9 la
Ghidul Solicitantului.

3.

Cap. 7.3
Tipuri de
activități
eligibile

4.

Cap. 11.
Pregătirea și
depunerea
proiectelor

5.

Cap. 18.
Informare și
comunicare

”Pentru a fi eligibile spre
finanțare, toate cele 4
proiecte vor viza exclusiv
lucrări de restaurarea a celor
45 de zone umede/turbării
selectate.”
Perioada de depunere a
cererilor de finanțare este
de 4 luni de la deschiderea
apelului de propuneri.
Termenul de lansare al
apelului este 16 septembrie
2020, ora 14:30, respectiv
termenul limită de
depunere al cererilor de
finanțare pentru prezentul
apel de propuneri este 15
ianuarie 2021, ora 14:30,
termen limită de
înregistrare efectivă la
sediul Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor din Bd.
Libertății, Nr. 12,
București, Sectorul 5,
România.
”d) măsuri de informare
online, prin intermediul unei
pagini dedicate proiectului pe
un website existent al
organizației. În cazul în care
promotorul nu deține un
website, atunci acesta are
obligația de realiza și a
menține un website dedicat
pe toată perioada de
implementare a proiectului,
precum și pe parcursul
perioadei de sustenabilitate.

 Să se prezinte în cadrul Anexei nr. 6 la
Cererea de finanțare documentele suport
care au stat la baza necesității înlocuirii
cu până la maximum 40% din numărul
turbăriilor inițiale, precum și documente
din care rezultă o valoare cel puțin egală
a ecosistemului, respectiv identificarea
presiunii
antropice
asupra zonei
umede/turbăriei
(înscrisuri,
documentație tehnică/fotografii ale zonei
respective din care să rezulte că nu mai
exista/nu mai poate fi restabilit
caracterul specific turbăriei sau zonei
umede).
”Pentru a fi eligibile spre finanțare, toate
cele 4 proiecte vor viza exclusiv lucrări de
restaurarea a celor 45 de zone
umede/turbării selectate, cu respectarea
condițiilor prevăzute la Cap. 7.2 din Ghidul
Solicitantului.”
Perioada de depunere a cererilor de
finanțare este de 6,5 luni de la
deschiderea apelului de propuneri.
Termenul de lansare al apelului este 16
septembrie 2020, ora 14:30, respectiv
termenul limită de depunere al cererilor
de finanțare pentru prezentul apel de
propuneri este 31 martie 2021, ora 17:00,
termen limită de înregistrare efectivă la
sediul Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor din Bd. Libertății, Nr. 12,
București, Sectorul 5, România.

” d) măsuri de informare online, pe toată
perioada de implementare a proiectului,
precum și pe parcursul perioadei de
sustenabilitate, prin intermediul unei pagini
web dedicate proiectului pe un website
existent al organizației sau pe un profil de
social media, acolo unde nu exista deja o
pagina web (conform modificărilor din
noiembrie 2020 ale pct. (d) si (e) ale
Articolului 2.3.2 ale Anexei 3 Informare și
Comunicare - Regulamentele SEE și
Norvegian 2014-2021; document ce poate fi
consultat pe site-ul

6.

Cap. 20.
Anexe

Vor fi publicate periodic
informații actualizate cu
privire la proiect, în limba
română.
Pentru proiectele dezvoltate
în parteneriat cu o entitate
din Statele Donatoare
informațiile vor fi publicate
pe website-ul Promotorului
de Proiect sau pe site-ul
special creat pentru proiect,
în variantă bilingvă
(RO/EN).”
NA

https://www.eeagrants.ro/documente?filtru_
program=&filtru_tip_doc=31). Vor fi
publicate periodic informații actualizate cu
privire la proiect, în limba română.
Pentru
proiectele
dezvoltate
în
parteneriat cu o entitate din Statele
Donatoare informațiile vor fi publicate pe
website-ul Promotorului de Proiect/pe un
profil de social media/pe site-ul special
creat pentru proiect, în variantă bilingvă
(RO/EN).”
Se completează cu : ”Anexa nr. 14 Turbării
și zone umede din România”.

Anexe la Ghidul Solicitantului
7.

Anexa nr. 6 Informații și
documente
justificative
privind
terenurile
supuse
refacerii
ecologice

NA

8.

Anexa nr. 6 Declarație pe
proprie
răspundere
a proprietarilor
de teren

”d) activitățile propuse în
cererea de finanţare și care
vizează amenajarea terenului
aflat în proprietatea mea nu
au mai beneficiat în ultimii 5
ani și nu beneficiază de
finanţare publică din fonduri
naționale sau europene
(rambursabile și

Se completează cu :
” - Pentru situația solicitării înlocuirii cu
până la maximum 40% din numărul de
turbării inițiale prezentate în Anexa nr. 9 la
Ghidul Solicitantului pentru regiunea în
speță, se vor prezenta documentele suport
care au stat la baza necesității înlocuirii
(declarații,
înscrisuri,
documentație
tehnică/fotografii pentru zona respectivă din
care să rezulte că nu mai există/nu mai poate
fi restabilit caracterul specific turbăriei sau
zonei umede, precum și documente din care
rezultă o valoare cel puțin egală a
ecosistemului/ecosistemelor
propuse,
respectiv identificarea presiunii antropice
asupra zonei umede/turbăriei etc.).
- Adresă de răspuns privind consultarea
Agenției Naționale pentru Arii Naturale
Protejate din care să rezulte că măsurile de
restaurare propuse nu se regăsesc în cadrul
altor proiecte ce vizează implementarea
măsurilor active de conservare din Planurile
de Management ce vor fi finanțate prin
POIM, Axa 4, Acțiuni de tip B, pentru
evitarea dublei finanțări.”
”d) activitățile propuse în cererea de
finanţare și care vizează amenajarea
terenului aflat în proprietatea mea nu au mai
beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază
de finanţare publică privind reabilitarea
zonelor umede și a turbăriilor din fonduri
naționale sau europene (rambursabile și
nerambursabile)”

9.

Anexa nr. 14 Turbării și
zone umede
din România

nerambursabile)”
NA

Se introduce la Ghidul Solicitantului Anexa
nr. 14 Turbării și zone umede din România.

