
URBACT II URBACT II 

-- pprogram de cooperare rogram de cooperare îîn n 

domeniul dezvolt ării urbanedomeniul dezvolt ării urbane --



InformaInforma ŃŃii ii sintetice despre sintetice despre 
program (I)program (I)

•• ObiectivulObiectivul general:general: satisfacerea necesarului de informasatisfacerea necesarului de informaŃŃiiii,, îîn n 
procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltare urbană procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltare urbană 
durabilădurabilă, , îînn EuropaEuropa ((sprijinsprijinăă pregpregăătireatirea proiectelor dezvoltate proiectelor dezvoltate îîn n 
cadrul programelor nacadrul programelor naŃŃionaleionale))

•• Aria deAria de cooperarecooperare ::
-- UE 27,UE 27, Norvegia Norvegia şşii ElveElveŃŃiaia

-- StateleStatele candidate la UE (cucandidate la UE (cu finanfinanŃŃare IPA)are IPA)

-- AlteAlte statestate vecinevecine UE (cuUE (cu finanfinanŃŃareare proprieproprie), ), îînn funcfuncŃŃieie dede
interesul exprimatinteresul exprimat

•• BugetulBugetul total total eligibileligibil ((unicunic): 67,82 mil. euro, ): 67,82 mil. euro, din care 53,32 mil. din care 53,32 mil. 
euro FEDReuro FEDR



InformaInforma ŃŃii ii sintetice despre sintetice despre 
program (II)program (II)

•• Beneficiari eligibiliBeneficiari eligibili
-- OraOraşşe (e (îîn sensul largn sensul larg) ale UE 27) ale UE 27
-- Regiuni Regiuni şşi state i state membre relevante membre relevante îîn n domeniul dezvoltdomeniul dezvoltăăriirii
urbaneurbane
-- UniversitUniversităăŃŃi i şşi centre de i centre de cercetare relevante cercetare relevante îîn n domeniul domeniul 
dezvoltdezvoltăăriirii urbaneurbane
NOTNOTĂĂ: : Beneficiarii trebuieBeneficiarii trebuie ssăă fie fie instituinstituŃŃii ii publice sau organisme publice sau organisme 
publice echivalentepublice echivalente ((pentru axele prioritarepentru axele prioritare 1 1 şşi 2), i 2), iar iar 
participareaparticiparea AM POS/ AM POR AM POS/ AM POR îîn n proiecteproiecte, , constituieconstituie un un avantaj avantaj 
îîn n procesulprocesul de de selecselecŃŃieie al al acestoraacestora

•• ParteneriParteneri
-- AsociaAsociaŃŃiii i nanaŃŃionale sauionale sau transtrans--nanaŃŃionaleionale ale ale oraoraşşelor  elor  
-- Sectorul privatSectorul privat
NOTA: NOTA: ParteneriiPartenerii pot pot participa participa îîn n proiecteleproiectele URBACT II, cu URBACT II, cu 
contribucontribuţţie proprieie proprie. . 



Autoritatea de AuditReprezentant(i) al fiec ărui SMGrup de Auditori

-Comisia Inter-ministeriala pentru 
Coordonarea Controlului, Franta 

Autoritatea de Audit 

Audit

Unitatile teritoriale ale MDLPLReprezentant(i) al(i) fiec ărui stat membruControlori delega Ńi

MDLPL (Direc Ńia Generala de Autorizare 
PlaŃi Programe )

Fiecare stat membruUnitate de  Plat ă pentru co-
finan Ńarea la nivelul 
programului

-Casa de Economii si Consemna Ńiuni, FrantaAutoritatea de Certificare

Certificare/Pla Ńi

 Partener
 Partener lider

 Partener lider
 Partener

ReŃele tematice/ grupuri de lucru

A se licita Reprezentant(i) al(i) fiec ărui SMPunctul Na Ńional de Diseminare

-Secretariatul URBACT, Fran ŃaSecretariatul Tehnic Comun

MDLPL, DCTIFiecare stat membruAutoritatea Na Ńional ă 

-Ministerul Afacerilor Urbane, Fran Ńa Autoritatea de Management 

Management

- reprezentan Ńi ai STC, AM, AC, AA
- reprezentant al fiecărui stat membru UE, 
- reprezentan Ńi ai altor state participante,
- reprezentan Ńi ai CE, cu rol consultativ

Comitet de Monitorizare

Monitorizare

ROMANIASTATE PARTENERE
URBACT II

PROCES

InformaInforma ŃŃii ii sintetice despresintetice despre program (III)program (III)
•• StructuraStructura institutionalinstitutional ăă



Rolul României în PO URBACT II

•• 22 reprezentanreprezentanŃŃi i îînn ComitetulComitetul dede MonitorizareMonitorizare (organism(organism decizional decizional îînn
ceea ce priveceea ce priveşşte programulte programul//proiecteleproiectele))

•• PunctPunct NNaaŃŃional deional de DiseminareDiseminare (info&(info&publicitatepublicitate))

•• ControloriControlori de primde prim nivelnivel ((responsibiliresponsibili dede controlulcontrolul 100% al100% al beneficiarilor beneficiarilor 
romromâânini););

•• Auditori delegaAuditori delegaŃŃi (i (responsibiliresponsibili dede auditul beneficiarilor romauditul beneficiarilor româânini););

•• BeneficiarBeneficiar//Beneficiar Lider Beneficiar Lider îînn grupurile saugrupurile sau rereŃŃeleleelele dede cooperarecooperare



Axele prioritareAxele prioritare aleale programului programului 
şşii temele aferentetemele aferente

•• Axa prioritar ă Axa prioritar ă 1: Ora1: Ora şşe, promotoare ale cree, promotoare ale cre şşterii economice terii economice 
şşi ocup ării fori ocup ării for ŃŃei de munc ăei de munc ă
–– Promovarea antrepPromovarea antreprrenoriatului enoriatului 

–– ÎÎmbunătămbunătăŃŃirea irea iinovănovăriirii şşi i eeconomiei conomiei ccunoaunoaşşteriiterii

–– Ocuparea forOcuparea forŃŃei de muncă ei de muncă şşi capitalul umani capitalul uman

•• Axa prioritar ă Axa prioritar ă 2: Ora2: Ora şşe Atractive e Atractive şşi Unitei Unite
–– Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau îîn curs de n curs de 
degradaredegradare

–– IntegrareIntegrareaa ssocialăocială

–– AspecteAspectelele legate de mediulegate de mediu

–– GuvernanGuvernanŃŃaa şşi planificarei planificareaa urbană urbană

•• Axa prioritar ă Axa prioritar ă 33:: AsistenAsisten ŃŃăă tehnictehnic ăă



Implementarea programuluiImplementarea programului

•• ModulModul dede implementareimplementare aa ProgramuluiProgramului :: acordareacordare dede finanfinanŃŃareare
nerambursabilnerambursabilăă, , îîn modn mod competitivcompetitiv, , îînn cadrul unor apeluri cadrul unor apeluri 
publicepublice ((licitalicitaŃŃii) deii) de propuneripropuneri dede proiecteproiecte dede dezvoltaredezvoltare urbanurbanăă

•• OperaOpera ŃŃiunileiunile prin care vor fi implementate prin care vor fi implementate axele prioritareaxele prioritare aleale  
programului vizeazăprogramului vizează: : 

-- schimbul de experienschimbul de experienŃŃă ă şşi cunoai cunoaşşteretere ((îîn cadrul n cadrul unorunor rereŃŃele ele 
tematicetematice, re, reŃŃeleele ““Fast TrackFast Track”” sausau grupuri de lucru)grupuri de lucru)
-- capitalizareacapitalizarea (prin instrumente (prin instrumente specifice specifice de capitalizare)de capitalizare)
-- comunicarea comunicarea şşi diseminarea informai diseminarea informaŃŃiiloriilor (prin instrumente de (prin instrumente de 
ccomunicareomunicare şşi diseminare i diseminare şşi prin i prin Punctele Nationale Punctele Nationale de de 
DiseminareDiseminare))



ReReŃŃele tematiceele tematice (I)(I)

•• Date Date generale generale 
-- 39 re39 reŃŃeleele dede cooperare constituite cooperare constituite îîntre instituntre instituŃŃiiii relevante relevante îîntrntr--unauna dindin
temele aferente axelor prioritare temele aferente axelor prioritare ((detaliate detaliate in PO in PO si si DTL)DTL)
-- rezultaterezultate:: PlanuriPlanuri Locale de AcLocale de AcŃŃiuneiune,, studiistudii dede cazcaz,, recomandrecomandăări ri 
privind politica privind politica locală locală îîntrntr--unun anumit domeniuanumit domeniu (tem(temăă) etc.) etc.

•• ParteneriatParteneriat
-- 88--1212 oraoraşşe (e (îînn sensul largsensul larg de zonede zone metropolitanemetropolitane,, oraoraşşe,e, sectoaresectoare,,
aglomeraaglomeraŃŃii urbane etc.),ii urbane etc.), regiuni regiuni şşi statei state membremembre, , universituniversităăŃŃi i şşii centrecentre
dede cercetarecercetare, cu, cu aplicarea principiului Beneficiarului Lideraplicarea principiului Beneficiarului Lider
-- cel pucel puŃŃin dinin din cadrulcadrul a 3 statea 3 state membremembre (cu(cu echilibrareaechilibrarea numnumăărului rului dede
beneficiaribeneficiari din statedin state eligibileeligibile sub Ob.sub Ob. ConvergenConvergenŃŃăă,, respectiv respectiv 
CompetitivitateCompetitivitate))
-- constituirea unor Grupuriconstituirea unor Grupuri Locale deLocale de SprijinSprijin aa beneficiarilorbeneficiarilor, care s, care săă
asigure corelarea activitasigure corelarea activităăŃŃilorilor URBACT cuURBACT cu politicilepoliticile locale locale îînn domeniul domeniul 
vizatvizat ((beneficiazbeneficiazăă de ode o linie bugetarlinie bugetarăă aa proiectului separatproiectului separatăă))



ReReŃŃele tematiceele tematice (II)(II)

•• DurataDurata
-- 66 luniluni ((etapaetapa dede dezvoltaredezvoltare aa proiectuluiproiectului):): crearea crearea 
parteneriatuluiparteneriatului,, agrearea unuiagrearea unui plan deplan de lucru detaliatlucru detaliat,, elaborarea elaborarea 
unui studiuunui studiu dede bazbazăă,, nominalizarea Grupurilornominalizarea Grupurilor Locale deLocale de SprijinSprijin,,
elaborarea unei pisteelaborarea unei piste de auditde audit detaliatedetaliate,, transmiterea unei transmiterea unei 
aplicaaplicaŃŃii complete (ii complete (descrierea parteneriatuluidescrierea parteneriatului,, planulplanul dede lucru lucru şşii
rezultatele avute rezultatele avute îînn vederevedere,, planulplanul dede comunicarecomunicare,, bugetulbugetul),),
semnarea contractelorsemnarea contractelor
-- 30 30 luniluni ((etapa etapa de de implementare sau etapa propriuimplementare sau etapa propriu--ziszisăă dede
schimbschimb dede experienexperienŃŃăă şşii cunoacunoaşşteretere):): reuniunireuniuni dede lucrulucru,, vizitevizite bibi--
lateralelaterale,, vizite pe terenvizite pe teren,, activitactivităăŃŃi dei de cercetare suplimentarcercetare suplimentarăă,,
elaborarea Planurilorelaborarea Planurilor Locale de AcLocale de AcŃŃiuneiune,, studiistudii dede cazcaz,,
recomanrecomandădăriri etc.etc.



Retele tematiceRetele tematice (III)(III)

•• BugetulBugetul
–– 300.000300.000--710.000 euro 710.000 euro 

–– 80% FEDR (80% FEDR (pentru beneficiari eligibilipentru beneficiari eligibili Ob.Ob. ConvergenConvergenŃŃăă))

•• ExpertizaExpertiza
–– oportunitatea fiecoportunitatea fiecăăreirei rereŃŃeleele de ade a angaja unul sau mai angaja unul sau mai 

mulmulŃŃii experexperŃŃi i tematici tematici –– linie bugetarlinie bugetarăă separatseparatăă

•• LegLeg ăăturatura cu recu re ŃŃele existenteele existente
–– posibilitateaposibilitatea dede cooperarecooperare cucu altealte rereŃŃele europeneele europene//

nanaŃŃionale specializateionale specializate



ReReŃŃele tematiceele tematice (IV)(IV)

•• ProceduraProcedura dede licitalicita ŃŃieie
-- etapaetapa 1:1: transmiterea declaratransmiterea declaraŃŃiiloriilor de de interesinteres ((criteriilecriteriile dede eligibilitate eligibilitate 
vor fi publicate vor fi publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃiie)e)
-- etapaetapa 2:2: confirmarea eligibilitconfirmarea eligibilităăŃŃii de ii de catre catre STCSTC
-- etapaetapa 3:3: selecselecŃŃia ia şşii aprobarea proiecteloraprobarea proiectelor de cde căătretre un Organism deun Organism de
SelecSelecŃŃieie ((externalizatexternalizat), care), care poatepoate include include şşi uni un reprezentantreprezentant al CE, cual CE, cu rol rol 
consultativconsultativ ((evaluarea evaluarea şşii prioritizarea proiectelor eligibileprioritizarea proiectelor eligibile carecare vor fi vor fi 
transmise Comitetuluitransmise Comitetului dede MonitorizareMonitorizare))
-- etapaetapa 4:4: completarea aplicacompletarea aplicaŃŃiei iei finale finale 
-- etapaetapa 5:5: aprobarea aplicaaprobarea aplicaŃŃiilor iilor finalefinale ((criteriilecriteriile dede eligibilitate vor fi eligibilitate vor fi 
publicate publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃieie)) şşi i ierarhizarea acestoraierarhizarea acestora,, pe baza unor pe baza unor 
criteriicriterii dede selecselecŃŃieie ((şşii transmitereatransmiterea ccăătre Comitetul tre Comitetul dede MonitorizareMonitorizare))



ReteleRetele ““ Fast TrackFast Track ”” (I)(I)

•• Date Date generalegenerale
-- instrument alinstrument al IniIniŃŃiativeiiativei ““Regiuni pentru SchimbareRegiuni pentru Schimbare EconomicEconomicăă””
-- 7 re7 reŃŃeleele dede cooperare constituitecooperare constituite dindin oraoraşşe e şşii AutoritAutorităăŃŃileile de de 
Management ale POS/POR Management ale POS/POR relevanterelevante
-- temele temele de de cooperare urmeaza cooperare urmeaza a a fi publicate fi publicate ((documentatia documentatia de de 
licitatielicitatie))

•• Rezultate avute Rezultate avute îînn vederevedere :: PlanuriPlanuri Locale de AcLocale de AcŃŃiuneiune,, studiistudii dede
cazcaz,, recomandrecomandăăriri privind politica privind politica locală locală îîntrntr--unun anumit domeniuanumit domeniu
(tem(temăă) etc.) etc.

•• ParteneriatulParteneriatul : : 
-- participarea echilibratparticiparea echilibratăă aa diverselor oradiverselor oraşşe dine din statele membre statele membre 
eligibile pentrueligibile pentru ObOb.. ConvergenConvergenŃŃăă,, respectiv Competitivitaterespectiv Competitivitate
-- posibilitatea participposibilitatea participăăriirii CE laCE la reuniunireuniuni



ReReŃŃele ele ““ Fast TrackFast Track ”” (II)(II)

•• DurataDurata
–– 6 6 luniluni ((etapaetapa dede dezvoltaredezvoltare aa proiectuluiproiectului))

–– 30 30 luniluni ((etapa etapa de de implementare sau etapa propriuimplementare sau etapa propriu--ziszisăă dede
schimbschimb dede experienexperienŃŃăă si cunoasi cunoaşşteretere), cu ), cu elaborarea elaborarea 
concluziilorconcluziilor//rezultatelorrezultatelor, a, a PlanurilorPlanurilor Locale de AcLocale de AcŃŃiuneiune etc.etc.

•• ExpertizaExpertiza
-- posibilitateaposibilitatea de ade a beneficiabeneficia dede expertiza unuiexpertiza unui expertexpert tematictematic
(max. 18 de(max. 18 de zilezile dede lucrulucru),), selectat dintrselectat dintr--o listo listăă dede astfelastfel dede
experexperŃŃi i aprobataprobatăă la la nivelul programuluinivelul programului -- linie bugetară separatălinie bugetară separată

•• BugetulBugetul : : 710.000 euro (710.000 euro (participareaparticiparea AMAM este finaneste finanŃŃatatăă 100% 100% 
din program)din program)



ReReŃŃele ele ““ Fast TrackFast Track ”” (II(IIII))

•• ProceduraProcedura dede licitalicita ŃŃieie::

-- etapaetapa 1:1: transmiterea declaratransmiterea declaraŃŃiiloriilor de de interesinteres ((criteriilecriteriile dede
eligibilitate vor fi publicate eligibilitate vor fi publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃiie)e)
-- etapaetapa 2:2: confirmarea eligibilitconfirmarea eligibilităăŃŃii de ii de catre catre STCSTC
-- etapaetapa 3:3: selecselecŃŃia ia şşii aprobarea proiecteloraprobarea proiectelor de cde căătretre un un 
Organism deOrganism de SelecSelecŃŃieie ((externalizatexternalizat), care), care poatepoate include include şşi uni un
reprezentantreprezentant al CE, cual CE, cu rol consultativrol consultativ ((evaluarea evaluarea şşii prioritizarea prioritizarea 
proiectelor eligibileproiectelor eligibile carecare vor fi transmise Comitetuluivor fi transmise Comitetului dede
MonitorizareMonitorizare))
-- etapaetapa 4:4: completarea aplicacompletarea aplicaŃŃiei iei finale finale 
-- etapaetapa 5:5: evaluarea aplicaevaluarea aplicaŃŃiilor iilor finalefinale ((criteriilecriteriile dede eligibilitate eligibilitate 
vor fi publicate vor fi publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃieie) ) şşi i ierarhizarea acestoraierarhizarea acestora,, pe pe 
baza unor criteriibaza unor criterii dede selecselecŃŃieie ((şşii transmitereatransmiterea ccăătre Comitetultre Comitetul dede
MonitorizareMonitorizare))



GrupuriGrupuri dede lucrulucru (I)(I)
•• Date Date generale generale 

-- 15 15 grupurigrupuri dede lucru lucru îîntre instituntre instituŃŃiiii relevanterelevante ((organisme publiceorganisme publice locale,locale,
regionaleregionale,, nanaŃŃionaleionale,, practicanpracticanŃŃi i îînn domeniudomeniu,, experexperŃŃi,i, universituniversităăŃŃi,i, centrecentre
dede cercetarecercetare,, asociaasociaŃŃiiii nanaŃŃionale ionale şşii europeneeuropene) ) îîntrntr--unauna dindin temele temele 
aferente axelor prioritare detaliate aferente axelor prioritare detaliate in PO in PO si si DTLDTL
-- specificitate specificitate : : activitactivităăŃŃi i bazate pe expertiza experbazate pe expertiza experŃŃilor ilor şşii lucrullucrul cu cu 
aceaceşştiatia,, decdecââtt pe schimbulpe schimbul dede experienexperienŃŃăă îîntre instituntre instituŃŃii/ii/beneficiaribeneficiari

•• ParteneriatParteneriat
-- 66--88 instituinstituŃŃiiii relevanterelevante, cu, cu aplicarea principiului Beneficiarului Lideraplicarea principiului Beneficiarului Lider
-- cel pucel puŃŃin dinin din cadrulcadrul a 3 statea 3 state membremembre (cu(cu echilibrareaechilibrarea numnumăăruluirului dede
beneficiaribeneficiari din statedin state eligibileeligibile sub Ob.sub Ob. ConvergenConvergenŃŃăă,, respectiv respectiv 
CompetitivitateCompetitivitate))
-- constituirea unor Grupuriconstituirea unor Grupuri Locale deLocale de SprijinSprijin aa beneficiarilorbeneficiarilor, care s, care săă
asigure corelarea activitasigure corelarea activităăŃŃilorilor URBACT cuURBACT cu politicilepoliticile locale locale îînn domeniul domeniul 
vizatvizat ((beneficiazbeneficiazăă de ode o linie bugetarlinie bugetarăă aa proiectului separatproiectului separatăă))



GrupuriGrupuri dede lucrulucru (II)(II)

•• DurataDurata
-- 44 luniluni ((etapaetapa dede dezvoltaredezvoltare aa proiectuluiproiectului): ): crearea crearea 
parteneriatuluiparteneriatului,, agrearea unuiagrearea unui plan deplan de lucru detaliatlucru detaliat,,
elaborarea unui studiuelaborarea unui studiu dede bazbazăă,, nominalizarea nominalizarea 
GrupurilorGrupurilor Locale deLocale de SprijinSprijin,, elaborarea unei pisteelaborarea unei piste de de 
auditaudit detaliatedetaliate,, transmiterea unei aplicatransmiterea unei aplicaŃŃii complete ii complete 
((descrierea parteneriatuluidescrierea parteneriatului,, planulplanul dede lucru lucru şşii rezultatele rezultatele 
avute avute îînn vederevedere,, planulplanul dede comunicarecomunicare,, bugetulbugetul),),
semnarea contractelorsemnarea contractelor

-- 2020 luniluni ((etapa etapa de implementare sau etapa de implementare sau etapa propriupropriu--ziszisăă
dede schimbschimb dede experienexperienŃŃăă şşi dei de producereproducere aa rezultatelor rezultatelor 
avute avute îînn vederevedere))



GrupuriGrupuri dede lucrulucru (III)(III)

•• BugetulBugetul : : 
-- 300.000 euro300.000 euro

-- 80% FEDR (80% FEDR (pentru beneficiari eligibilipentru beneficiari eligibili Ob.Ob. ConvergenConvergenŃŃăă))

•• ExpertizaExpertiza
–– posibilitateaposibilitatea de ade a angaja unul sau maiangaja unul sau mai multimulti experexperŃŃii tematicitematici ((pentru pentru 

Beneficiarului LiderBeneficiarului Lider, un expert, un expert tematic lidertematic lider))

–– Secretariatul Tehnic Secretariatul Tehnic îîntocmentocmeşştete o listo listăă cucu experexperŃŃi, i, îînn diferite domeniidiferite domenii, , 
carecare este supuseste supusăă aprobariiaprobarii CMCM

–– SprijinSprijin//expertizexpertizăă îînn activitactivităăŃŃile proiectuluiile proiectului ((linie bugetară separatălinie bugetară separată, , îîn n 
valoarevaloare de 50.000 euro)de 50.000 euro)



GrupuriGrupuri dede lucrulucru (IV)(IV)

•• ProceduraProcedura dede licitalicita ŃŃieie

-- etapaetapa 1:1: transmiterea declaratransmiterea declaraŃŃiiloriilor dede interesinteres ((criteriilecriteriile dede
eligibilitate vor fi publicate eligibilitate vor fi publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃiie)e)
-- etapaetapa 2:2: confirmarea eligibilitconfirmarea eligibilităăŃŃiiii de catre STCde catre STC
-- etapaetapa 3:3: selecselecŃŃia ia şşii aprobarea proiecteloraprobarea proiectelor de cde căătretre un Organism un Organism 
dede SelecSelecŃŃieie ((externalizatexternalizat), care), care poatepoate include include şşi uni un reprezentantreprezentant al al 
CE, cuCE, cu rol consultativrol consultativ ((evaluarea evaluarea şşii prioritizarea proiectelor eligibileprioritizarea proiectelor eligibile
carecare vor fi transmise Comitetuluivor fi transmise Comitetului dede MonitorizareMonitorizare))
-- etapaetapa 4:4: completarea aplicacompletarea aplicaŃŃieiei finalei finale
-- etapaetapa 5:5: evaluarea aplicaevaluarea aplicaŃŃiiloriilor finale finale ((criteriilecriteriile dede eligibilitate vor fi eligibilitate vor fi 
publicate publicate îînn anunanunŃŃulul dede licitalicitaŃŃieie) ) şşii ierarhizarea acestoraierarhizarea acestora,, pe baza pe baza 
unor criteriiunor criterii dede selecselecŃŃieie ((şşii transmitereatransmiterea ccăătre Comitetultre Comitetul dede
MonitorizareMonitorizare))



ExperExper ŃŃii tematicitematici (II)(II)

•• Date generaleDate generale
–– selectaselectaŃŃii printrprintr--oo licitalicitaŃŃieie, din, din lista aprobatlista aprobatăă de cde căătretre

CMCM
–– participare participare îînn cadrul unei sesiunicadrul unei sesiuni dede instruire comuneinstruire comune
–– coordonacoordonaŃŃi de ci de căătre Secretariatul Tehnictre Secretariatul Tehnic

•• BugetBuget
-- 125.000 euro (re125.000 euro (reŃŃeaea tematictematicăă), ), 125125.000 euro (re.000 euro (reŃŃea ea 

““Fast TrackFast Track””)) sausau 50.000 euro (50.000 euro (grupgrup dede lucrulucru))
-- 3737..5500 euro, 00 euro, 3737..5500 euro,00 euro, respectivrespectiv 1155.000 euro .000 euro 

((pentru activitpentru activităăŃŃi i îîntreprinsentreprinse lala nivelul programuluinivelul programului))
-- 750 euro/750 euro/zizi ((““feefee--ulul””), cu), cu taxele inclusetaxele incluse



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (I)(I)

•• Rolul Rolul şşii responsabilitresponsabilit ăăŃŃileile BeneficiarilorBeneficiarilor //Beneficiarului LiderBeneficiarului Lider
-- specificate specificate îînn contractulcontractul dede finanfinanŃŃare (BL) are (BL) şşi i îînn convenconvenŃŃia comunia comunăă (BL (BL şşi i 
B)B)
-- BLBL responsabil administrativresponsabil administrativ, legal , legal şşii financiarfinanciar
-- BLBL responsabil pentru crearea parteneriatuluiresponsabil pentru crearea parteneriatului,, dezvoltarea dezvoltarea şşii
implementarea proiectuluiimplementarea proiectului ((completeazcompleteazăă declaradeclaraŃŃiaia dede interesinteres,, semneazsemneazăă
contractulcontractul dede finanfinanŃŃare cu AM,are cu AM, verificverificăă validarea cheltuielilorvalidarea cheltuielilor B, transferB, transferăă
FEDR cFEDR căătretre B, seB, se asigurasigurăă dede transmiterea rapoartelortransmiterea rapoartelor etc.) etc.) 
-- BL alesBL ales dintre dintre şşi de ci de căătretre BB
-- BB responsabil pentru neregulile produse responsabil pentru neregulile produse şşii pentru informareapentru informarea AN cuAN cu
privireprivire lala participarea sa participarea sa îîn n proiectproiect
-- fiecare B trebuie sa aiba un responsabil financiar si un managefiecare B trebuie sa aiba un responsabil financiar si un manager de r de 
proiectproiect
-- potpot fi invitatefi invitate ppâânnăă la 2la 2 oraoraşşe, cue, cu statutstatut dede observatorobservator (din(din afaraafara UE)UE)



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (II)(II)

•• AnunAnun ŃŃulul dede licitalicita ŃŃie ie şşii documentadocumenta ŃŃia aferentia aferent ăă
-- temeletemele dede interesinteres cucu descrierea rezultatelordescrierea rezultatelor aaşşteptateteptate
-- ToR pentruToR pentru B B şşi BLi BL
-- declaradeclaraŃŃiaia dede interesinteres (cu(cu descrierea criteriilordescrierea criteriilor dede evaluareevaluare))
-- aplicaaplicaŃŃiaia (cu(cu descrierea criteriilordescrierea criteriilor dede evaluareevaluare, dup, dupăă finalizarea finalizarea 
etapeietapei dede dezvoltaredezvoltare))
-- scrisoareascrisoarea dede angajamentangajament
-- contractulcontractul dede finanfinanŃŃareare
-- convenconvenŃŃia comunia comunăă

-- ghidul aplicantuluighidul aplicantului
-- nota privind proceduranota privind procedura dede selecselecŃŃie ie şşii OrganismulOrganismul dede EvaluareEvaluare
((externalizatexternalizat))



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (III)(III)

•• CadrulCadrul legallegal
–– 22 contractecontracte dede finanfinanŃŃareare semnatesemnate de BL de BL şşi AM i AM 

((pentru etapapentru etapa dede dezvoltare dezvoltare şşii dupdupăă aceastaaceasta))

–– convenconvenŃŃie comunie comunăă semnatsemnatăă de BL de BL şşi B (i B (atribuatribuŃŃii,ii,
principii bugetareprincipii bugetare,, managementul financiarmanagementul financiar,,
procedeuprocedeu dede recuperarerecuperare aa sumelor sumelor îînn cazcaz dede
neregulinereguli,, cerincerinŃŃee privind informarea privind informarea şşii publicitateapublicitatea,,
solusoluŃŃionarea conflictelorionarea conflictelor,, limbalimba dede lucrulucru))



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (IV)(IV)

•• Bugetul proiectului Bugetul proiectului şşii costurile eligibilecosturile eligibile
–– costuri eligibilecosturi eligibile:: coordonarecoordonare ((generalegenerale, administrative,, administrative, legalelegale

etc.), etc.), personalpersonal ((angajatangajat de cde căătre institutre instituŃŃiile specificate iile specificate îînn
aplicaaplicaŃŃiie),e), organizare evenimenteorganizare evenimente//conferinconferinŃŃee ((localocaŃŃieie,, serviciiservicii
dede interpretareinterpretare, catering etc.), , catering etc.), transport transport şşii cazarecazare ((pentru pentru 
personalul personalul şşii experexperŃŃiiii implicaimplicaŃŃi),i), comunicare comunicare şşii diseminarediseminare
((ziareziare,, revistereviste,, alte instrumente specificealte instrumente specifice),), expertizaexpertiza externexternăă

(except(exceptâând expernd experŃŃiiii tematicitematici),), echipamentechipament ((investiinvestiŃŃiii lai la scara scara 
redusredusăă, strict, strict necesare dezvoltnecesare dezvoltăării proiectuluirii proiectului),), activitatea activitatea 
Grupurilor Grupurilor Locale deLocale de SprijinSprijin ((costuricosturi administrative,administrative, reuniunireuniuni,,
sesiunisesiuni dede instruireinstruire etc.)etc.)



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (V)(V)

•• PerioadaPerioada dede eligibilitateeligibilitate
-- data de data de îînceputnceput: data: data aprobaprobăării declararii declaraŃŃieiiei dede interesinteres
de cde căătretre CMCM sausau datadata transmiterii oficialetransmiterii oficiale aa declaradeclaraŃŃieiiei
dede interesinteres de cde căătretre BL laBL la Secretariatul TehnicSecretariatul Tehnic

NotNotăă:: dacdacăă declaradeclaraŃŃiaia dede interes nu este aprobatinteres nu este aprobatăă sau sau 
este aprobateste aprobatăă cucu anumite condianumite condiŃŃii,ii, costurilecosturile dede
implementareimplementare ppâânnăă lala acele momente sunt riscuriacele momente sunt riscuri aleale
proiectuluiproiectului,, iar sumaiar suma maximmaximăă suportatsuportatăă esteeste de 75.000 de 75.000 
euro (56.250 euro FEDR)euro (56.250 euro FEDR)



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (VI)(VI)

•• PreviziuniPreviziuni de platde plat ăă

-- Secretariatul Tehnic transmiteSecretariatul Tehnic transmite CE,CE, anualanual, p, pâânnăă la 30la 30 aprilieaprilie

-- primulprimul anan pentrupentru oo posibilposibilăă dezangajaredezangajare//decomiteredecomitere aa fondurilor estefondurilor este
2010(conform2010(conform reguleiregulei carecare preciprecizează că banii necheltuizează că banii necheltuiŃŃi i îîntrntr--o o 
anumită perioadă de timp se pierdanumită perioadă de timp se pierd))



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (VII)(VII)

•• Managementul financiarManagementul financiar alal proiectuluiproiectului (la(la latitudinealatitudinea B B şşi BL)i BL)

-- managementmanagement centralizatcentralizat ((colectareacolectarea coco--finanfinanŃŃăărilorrilor, pl, plăătiletile referitoarereferitoare lala
organizareaorganizarea dede evenimenteevenimente,, contabilitatecontabilitate,, proceduriproceduri dede
certificarecertificare//validare doarvalidare doar lala nivelulnivelul BL,BL, raportareraportare,, monitorizaremonitorizare))

-- managementmanagement descentralizatdescentralizat ((fiecare beneficiar cheltuiefiecare beneficiar cheltuie,, contabilizeazcontabilizeazăă

şşii certificcertificăă//valideazvalideazăă propria contribupropria contribuŃŃieie,, transmitetransmite ccăătretre BLBL declaradeclaraŃŃiia dea de
cheltuieli certificatcheltuieli certificatăă//validatvalidatăă))



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (VIII)(VIII)

•• ReRe--programarea aplicaprogramarea aplica ŃŃieiiei
-- BL solicitBL solicităă aprobareaaprobarea AM AM îînn cazcaz dede modificaremodificare aa
parteneriatuluiparteneriatului,, bugetului sau proiectuluibugetului sau proiectului
-- modificmodificăărilerile majore trebuie aprobatemajore trebuie aprobate de cde căătretre CM,CM,
printrprintr--oo proceduraprocedura de rede re--programareprogramare
-- modificmodificăărilerile minoreminore (date de contact,(date de contact, decalarea decalarea 
activitactivităăŃŃilorilor,, devieredeviere minorminorăă dede buget buget îînn limitalimita a 20% a 20% --
regularegula dede flexibilitateflexibilitate etc.)etc.) sunt raportatesunt raportate ccăătre tre 
Secretariatul Tehnic Secretariatul Tehnic îînn raportulraportul bibi--anualanual
-- schimbschimbăărilerile intrintrăă îînn vigoarevigoare dupdupăă primirea unei primirea unei 
notificnotificăări oficialeri oficiale de cde căătretre BLBL



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (IX)(IX)

•• Certificarea cheltuielilor Certificarea cheltuielilor şşii rapoartelerapoartele dede progresprogres

-- perioadaperioada dede raportareraportare:: ianuarieianuarie--iunie iunie şşii iulieiulie--
decembriedecembrie
-- datedate raportareraportare: p: pâânnăă la 30la 30 septembrieseptembrie,, respectivrespectiv
3131 martiemartie
-- rapoartelerapoartele dede activitate activitate şşii financiarefinanciare ((centralizatcentralizat la la 
BL): model PRESAGEBL): model PRESAGE
-- responsabilitatearesponsabilitatea BL de aBL de a asiguraasigura ppăăstrarea strarea 
documentelor proiectuluidocumentelor proiectului ((lista detaliatlista detaliatăă,, pagpag. 32,. 32,
capitolulcapitolul 8 al DTL),8 al DTL), cel pucel puŃŃin pin pâânnăă îîn 2020n 2020



Managementul proiectelorManagementul proiectelor (X)(X)

•• ControlulControlul de primde prim nivelnivel (4(4 modelemodele ))

-- controlcontrol centralizatcentralizat lala nivelulnivelul SM,SM, prin intermediul unuiprin intermediul unui organism organism 
dede administraadministraŃŃieie publicpublicăă

-- controlcontrol centralizatcentralizat lala nivelulnivelul SM,SM, prin intermediul unei firmeprin intermediul unei firme
private de auditprivate de audit

-- controlcontrol descentralizat prin intermediul unor organismedescentralizat prin intermediul unor organisme dede
certificarecertificare//validare selectatevalidare selectate de cde căătretre B, B, îînn baza unei liste baza unei liste 
generalegenerale//comunecomune

-- controlcontrol descentralizatdescentralizat,, prin intermediul unor organismeprin intermediul unor organisme dede
certificarecertificare//validare interne sau externevalidare interne sau externe,, selectateselectate dede catrecatre BB si si 
aprobateaprobate lala nivel nanivel naŃŃionalional



InformaInforma ŃŃiiii suplimentaresuplimentare

Site program: Site program: www.urbact.www.urbact. eueu ((sectiune alocata exclusiv formarii sectiune alocata exclusiv formarii de de 
parteneriateparteneriate ))

Portal de Portal de sprijinire sprijinire a a beneficiarilor romanibeneficiarilor romani : : 
http://www.mdlpl.ro/_documente/coop_teritoriala/PSB .htmhttp://www.mdlpl.ro/_documente/coop_teritoriala/PSB .htm

Manager de programManager de program
RoxanaRoxana RACOVIRACOVIłłĂĂ JALOVAJALOVA
Email: Email: roxana.racovita@mdlpl.roroxana.racovita@mdlpl.ro
Tel: Tel: 0372 2111 4560372 2111 456

0749 196 3300749 196 330

OfiOfi ŃŃer implementareer implementare
Adi OSIAC Adi OSIAC 
Email: Email: adi.osiacadi.osiac @@mdlpl.romdlpl.ro
Tel: Tel: 0372 2111 4560372 2111 456

0749 196 30749 196 38800

Ministerul DezvoltMinisterul Dezvolt ăăriirii ,, LucrLucr ăărilor Publice rilor Publice şşii LocuinLocuin ŃŃelorelor
DirecDirec ŃŃiaia dede Cooperare TeritorialCooperare Teritorial ăă InternaInterna ŃŃionalional ăă


