Corrigendum nr. 4 la
CondiŃiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.:
88. „Burse doctorale”;
89. „Programe postdoctorale”;
90. „TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă”;
91. „A doua şansă în educaŃie”
92. „Promovarea culturii antreprenoriale”;
93.

„Dezvoltarea

parteneriatelor

şi

încurajarea

iniŃiativelor

partenerilor sociali şi societăŃii civile”;
96. „ÎmbunătăŃirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe
piaŃa muncii”;
97. „Promovarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii”;
98. „IniŃiative transnaŃionale pentru o piaŃa incluzivă a muncii”.
- proiecte strategice1 1.

Capitolul

1

„InformaŃii

generale”,

sub-capitolul

1.2.

„Tipuri

de

proiecte”

se

completează, după cum urmează:
“Echivalentul în lei2 a valorii totale a proiectelor va fi cuprins între minimum
2.094.150 lei şi maximum 20.941.500 lei.”
2.

Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”, sub-capitolul 3.1. „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a
partenerilor”, paragraful: „

Pentru verificarea eligibilităŃii solicitanŃilor şi a

partenerilor acestora se aplică următoarele criterii:”, buletul 6, se modifică după
cum urmează:
•

“Partenerii trebuie să fie organizaŃii similare categoriilor de beneficiari
eligibili pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte. De asemenea,
partenerii trebuie să demonstreze că în obiectul de activitate al instituŃiei

1

Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial.
Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2009
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=countries&SearchField=&Period=20094&Delim=,&Language=en)
2

1

pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităŃile din cadrul proiectului
pentru care au rol de parteneri. ”
3. Capitolul 3 „Criterii

de eligibilitate”, sub-capitolul 3.3. „Eligibilitatea cheltuielilor”,

secŃiunea 3.3.1 „Lista categoriilor de cheltuieli eligibile”, punctul 3 „cheltuieli aferente
managementului de proiect:”, ultimul bulet, se completează după cum urmează:
•

„Materiale de natura obiectelor de inventar (doar papetărie)”.

Modificări aplicabile numai condiŃiilor specifice pentru cererea de propuneri
de proiecte nr. 89 „Programe postdoctorale”
4.

Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”, subcapitolul 3.1. „Eligibilitate solicitanŃilor şi a
partenerilor”, paragraful „În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile
de beneficiari eligibili sunt:” se completează cu următoarea categorie de beneficiari
eligibili:
•

5.

„Academia Română”.

Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”,, subcapitolul 3.2.2. „Grup Ńintă eligibil” se modifică
şi va avea următorul conŃinut:

„Sprijinul financiar va fi direcŃionat exclusiv către cercetătorii care au obŃinut titlul
ştiinŃific de doctor începând cu 1 ianuarie 1999”.

Modificări aplicabile numai condiŃiilor specifice pentru cererea de propuneri
de proiecte nr. 92 „Promovarea culturii antreprenoriale”
6. Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”, subcapitolul 3.1. „Eligibilitate solicitanŃilor şi a
partenerilor”, paragraful „În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile
de beneficiari eligibili sunt:” se completează cu următoarea categorie de beneficiari
eligibili:
•

„Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Afacerilor şi ComerŃului”.

2

