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ORDIN
Nr.
Pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.
POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Infrastructura de inovare şi transfer
tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 ai Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională. 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,
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, cu modificările şi completările
ulterioare, 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 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând în considerare dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 194/2020 pentru numirea Guvernului
României,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 68/2019 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul art. 57, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII Şl ADMINISTRAŢIEI
emite următorul
ORDIN:
Art. I. - Cu data prezentului ordin, se aprobă Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru
apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cuprinsul prevăzut în anexa care face
parte Integrantă din prezentul ordin.
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Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro. cu
indicarea clară a datei respective.
Art. III -în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile art
II, se vor realiza demersurile necesare pentru validarea în cadrul aplicaţiei MYSMIS 2014+ a apelului lansat prin prezentul
ghid.
Art. IV. - Direcţia generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, precum şi Organismele intermediare pentru POR 2014-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin, în conformitate cu prevederile procedurale în vigoare.

