MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI
FONDURILOR EUROPENE

ORDIN

Nr.Qffi I Qtdt.Qa.1-pentru completarea „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,
Priorităţii de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie
şi dezvoltarea serviciilor" aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice nr. 3259/2016
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regîonală, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi
de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013

şi

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru
stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi
de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
instrumentelor structurale 2007-2013, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr 399/2015
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 20142020,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 14 alin. (7) şi art. 15 alin. (9) din Hotărârea
Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
Viceprim-ministrul,
ministrul

dezvoltării

şi

regionale,

administraţiei

publice

şi

fondurilor europene

ministrul delegat pentru fonduri europene emit prezentul

ORDIN:
Art. I. - În Anexa 1 „Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Axei prioritare 2 - Tmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de
investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi
dezvoltarea serviciilor" la Ordinul viceprim·ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 3259/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea 2.1.
"Ce tip de apel de proiecte se lansează?", după al treilea paragraf, se introduce un nou paragraf
cu următorul conţinut:
"Primele două luni ale apelului se consideră împlinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59"
Art li. - Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe siteul www.inforegio.ro, cu indicarea în clar a datei respective.
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(2) Direcţia generală Programul Operaţional Regional din ·cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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