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1. REZUMATUL INFORMAȚIILOR 

Identificator apel: CEnTOUR_FSTP 
Titlul apelului: Apel CEnTOUR pentru Selectarea suportului către persoane terțe 
Data publicării: Luni, 27 iulie 2021 
Termen limită pentru depunere: Miercuri, 29 septembrie 2021, ora 17.00 (ora locală a fiecărei țări). 
 
 
2. OBIECTIVELE PROIECTULUI ȘI DESCRIEREA SCHEMEI DE SUPORT 
 
O economie circulară este un sistem economic care înlocuiește conceptul de „sfârșit de viață” cu 
reducerea, reutilizarea alternativă, reciclarea și recuperarea materialelor în procesele de producție 
/ distribuție și consum. Aceasta funcționează la nivel micro (produse, companii, consumatori), nivel 
mediu (parcuri eco-industriale) și nivel macro (oraș, regiune, națiune și nu numai), cu scopul de a 
realiza o dezvoltare durabilă, creând astfel simultan un mediu calitativ, prosperitate economică și 
echitate socială, în beneficiul generațiilor actuale și viitoare (Kirchherr et al, 2017). 
 
Aplicată sectorului turistic, o Economie Circulară (EC) poate duce la schimbări drastice și inovații 
promițătoare în întreprinderile existente, deținând în același timp un mare potențial pentru 
operatorii de turism pentru a obține o durabilitate și o rentabilitate mai mare, precum și oportunități 
inovatoare de marketing. Prin urmare, este important de sensibilizat companiile și de a le însoțiți să 
dezvolte și implementa soluții circulare practice. 
 
Proiectul CEnTOUR (Economia Circulară în Turism) își propune să ofere suport consolidării 
capacităților printr-o schemă de suport a ÎMM din sectorul turistic din 5 țări europene (Italia, Spania, 
Macedonia de Nord, Moldova, Grecia), care va conduce companiile spre obținerea diferite niveluri 
de inovații în economia circulară. 
 
Acest mecanism va fi, de asemenea, legat de ideea „abordării situației la fața locului”, esențială în 
industria turismului, care va ajuta ÎMM să dezvolte abilități de marketing și promovare prin 
valorificarea factorului de durabilitate. Regiunile care au fost selectate au capacități reale de turism 
(de asemenea ca destinații bine definite) și potențial de îmbunătățire / dezvoltare. 
 
ÎMM, în particular cele din sectorul turismului, abordează lent provocările de trecere de la un model 
economic liniar la unul circular și, având în vedere mărimea lor medie, nu au în mod normal resursele 
și abilitățile necesare pentru a face față instrumentelor și metodologiile adecvate. 
 

Schema CEnTOUR intenționează să sprijine ÎMM în dezvoltarea și implementarea afacerilor circulare 

(în ceea ce privește transferul de cunoștințe, competențe, inovare, certificări) și să le realizeze într-

un sistem integrat pentru dezvoltare locală. 

68 de ÎMM din turism (Părți Terțe) vor fi selectate din 5 țări participante după cum urmează: 

N. 18 ÎMM din Italia, 

N. 14 ÎMM din Spania, 
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N. 12 ÎMM din Moldova, 

N. 12 ÎMM din Macedonia de Nord, 

N. 12 ÎMM din Grecia. 

 

ÎMM sprijinite vor fi implicate în: 

● programul de consolidare a capacităților printr-un curs de formare specific format din sesiuni 

online și sesiuni față în față pentru fiecare participant; 

● programul transnațional de transfer de cunoștințe între companiile care rămân în urmă în 

ceea ce privește EC și companiile care au dezvoltat deja o abordare mai avansată de EC prin inițiative 

peer-to-peer, vizite de studiu și târguri internaționale; 

● programul de accelerare care vizează dezvoltarea a unei strategii specifice de inovare pentru 

a implementa soluții circulare (inclusiv un Sistem de Certificare - ECOLABEL / EMAS - pentru o 

selecție a ÎMM participante). 

 

Schema de suport va permite ÎMM să integreze principiile economiei circulare în operațiunile lor, 

concentrându-se în mod special pe următoarele 5 subiecte: 

1. recuperarea și reutilizarea deșeurilor alimentare; 

2. identificarea soluțiilor fără plastic și regândirea ambalajului; 

3. utilizarea platformelor de consum colaborativ ca modalitate comună de dezvoltare a 

modelelor de afaceri alternative și eficiente, în vederea abordării turistice în comunitate. 

4. creșterea competitivității piețelor tradiționale de turism matur și îmbunătățirea atractivității 

destinațiilor; 

5. îmbunătățirea vizibilității Țărilor / Regiunilor prin prisma piețelor în dezvoltare cu accent spre 

EC și inovații. 

 

3. BENEFICIILE PENTRU ÎMM PARTICIPANTE 
 
Proiectul CEnTOUR va oferi cursuri de formare inovatoare, învățare ”Peer-to-Peer” (de la egal, la 
egal) și transfer de cunoștințe pentru ÎMM și start-up-uri din sectorul turistic. Companiile selectate 
vor putea învăța potențialul implementării EC în activitatea lor (beneficii de afaceri, lanțuri de 
achiziții de afaceri, guvernanță, modele de business, proiectare, tehnologii, indicatori financiari,etc). 
 
ÎMM selectate vor fi implicate în evenimente interactive, cum ar fi vizite de studiu, expoziții 
internaționale și activități ”Peer-to-Peer”, desfășurate cu sprijinul facilitatorilor EC, care dispun de o 
experiență pentru fiecare țară / regiune de referință. 
 
Consolidarea capacităților ÎMM în Economia Circulară va avea loc, de asemenea, prin transferul de 
cunoștințe între companii cu cele mai bune experiențe în domeniul sustenabilității: 
- întâlniri cu inovatori de top, prestatori, experți; 
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- îmbunătățirea lanțului de aprovizionare și a colaborărilor intersectoriale; 
- intrarea în rețele internaționale; 
- maximizarea resurselor, reducerea costurilor legate de eficiența resurselor; 
- includerea în activități de promovare și diseminare atât la nivel regional, național, cât și la nivelul 
UE. 
    

4. LISTA ACTIVITĂȚILOR ELIGIBILE PENTRU FINANȚARE ȘI TIPURILE DE COSTURI 
 
Activitățile eligibile se referă la următoarele categorii de costuri: 
● Investiții în tehnologii durabile și ecologice; 
● Costurile de călătorie, înregistrare și cazare  
 
și va include: 
 
1) În ceea ce privește investițiile durabile și ecologice, ÎMM susținute vor participa, pe durata 
Schemei de Suport la următoarele activități: 
● evaluarea necesităților în cadrul fiecărei ÎMM participante, realizată de experții proiectului, care 
va conduce la o strategie de inovare personalizată pentru fiecare ÎMM; 
● accelerarea și dezvoltarea strategiei, co-proiectate de Proiect în conformitate cu fiecare ÎMM. 
Două din cele cinci țări vor fi, de asemenea, zona de testare pentru o strategie de marketing colectiv, 
bazată pe strategiile dezvoltate; implementarea inovațiilor printr-o fază de testare, așa cum este 
indicat în strategia de inovare care va fi co-dezvoltată de proiect și ÎMM. Implementarea ar putea 
include: studiul de fezabilitate a conformității certificării (ECOLABEL, EMAS, ...) sau fezabilitatea și 
implementarea unui sistem de certificare, definiția și acordurile lanțului de aprovizionare, adaptarea 
proceselor și produselor, alte activități care urmează a fi definite ca rezultat a consolidării capacității 
și a perioadei de accelerare. 
 
 
 
 
 
Costurile eligibile aferente activităților de mai sus sunt prevăzute pentru: 
● adaptarea cerințelor / documentarea / colectarea datelor etc. în vederea aplicării procesului de 
certificare; costurile de certificare / standardizare în funcție de studiul de fezabilitate (excluzând 
bunurile consumabile); 
● finanțarea activităților de dezvoltare a lanțului de aprovizionare și adaptarea proceselor / 
produselor (de exemplu: utilizarea eficientă a surselor alternative de energie durabilă și semnarea 
contractelor cu furnizorii de energie, gestionarea circulară a rețelei de apă și reutilizare a apelor 
uzate pentru generarea economiilor de apă; înlocuirea mijloacelor de transport, materiale de 
informare / marketing, aprovizionări pentru servicii specializate pentru oaspeți. Investiții într-o 
infrastructură fizică nu sunt eligibile) și costurile serviciilor de consultanță și îmbunătățirea 
competențelor (de exemplu: în cartografierea necesităților specifice legate de sustenabilitate care 
trebuie abordate de către un ÎMM individual; în măsurarea impactului social și de mediu al 
operațiunilor ÎMM, în gestionarea operațiunilor într-un mod mai ecologic prietenos etc.). 
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În cadrul acestei categorii, costurile pot fi considerate eligibile pentru achiziționarea:  
● datelor / analizelor, materialelor și serviciilor pentru testarea de prototipuri; 
● instrumentelor / echipamentelor pentru gestionarea lanțului de aprovizionare;  
● serviciilor de design și imprimare / digitalizare a materialelor de comunicare despre 
principiile durabile;  
● dispozitivelor digitale / aplicațiilor pentru marketing (de exemplu: carduri de informare și 
etichete pentru informarea clienților despre schimbarea prosoapelor, sugestii pentru reducerea 
pierderilor alimentare etc.). 
 
2)  În ceea ce privește călătoriile, costurile de înregistrare și cazare, activitățile eligibile sunt conectate 
la programele de consolidare a capacității și transfer de cunoștințe, inclusiv: 
● 22 ore de instruire online la sediul propriu (fără costuri de călătorie, înregistrare și cazare 
prevăzute); 
● 4 ½ zile sesiuni de instruire față-în-față în țara de activitate și lucru individual precum și în 
echipă (costuri de călătorie și diurne prevăzute); 
● participarea în cadrul vizitei de studiu + târg la nivelul UE - pentru un număr restrâns de ÎMM 
- indicativ 5 ÎMM, câte una din fiecare țară (costurile de călătorie și cazare prevăzute); 
● 1 ½ zi atelier de lucru față-în-față, în țara de activitate, pentru a încuraja activitatea de 
brainstorming și identificarea soluțiilor inovatoare pentru a deveni mai circular (costurile de călătorie 
și diurna prevăzute); 
● 3 webinare online cu subiecte tematice și 4 conferințe online cu părțile interesate 
internaționale / cu liderii în domeniu (nu sunt prevăzute costuri de călătorie, înregistrare și cazare); 
● participarea activă în cadrul Comunității Practice online (nu sunt prevăzute costuri de 
călătorie, înregistrare și cazare). 
 
Costurile eligibile aferente activităților de mai sus sunt: 
 
● costurile de călătorie (avion, tren, autobuz, mașină etc.), care să permită participarea activă 
a unui angajat selectat din cadrul întreprinderii în activități față-în-față, organizate de echipa 
Proiectului și a consorțiului; 
● costurile diurnei, care va permite participarea activă a ÎMM în activități față-în-față, 
organizate de echipa Proiectului și a consorțiului; 
● costurile de înregistrare și cazare, care va permite participarea activă la un eveniment 
organizat extern de consorțiu (1 vizită de studiu + târg) pentru ÎMM selectate. 
 
Cheltuielile maxime pentru costurile de călătorie, înregistrare și cazare sunt de 40% din suma 
maximă a grantului, dacă compania participă la vizita de studiu + târg internațional, în caz contrar 
20% din suma totală. 

Participanții la vizita de studiu vor fi selectate ÎMM care nu intenționează să obțină certificarea 

ECOLABEL sau EMAS și al căror representant deține fluent Engleza, în urma clasamentului atins în 

prezenta selecție. Dacă condițiile externe vor constrânge să se organizeze doar evenimente online 
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(vizite de studiu, târguri,…), atunci resursele care nu vor fi cheltuite pentru călătorii, înregistrare și 

cazare, vor fi transferate către investițiile durabile și ecologice. 

Printre cele 68 de companii – beneficiare terțe, proiectul își propune să treacă cel puțin 20% dintre 

acestea prin studiul de fezabilitate pentru certificări și 10% din ÎMM pentru a obține certificări (EMAS 

sau ECOLABEL). 

 
5. CRITERIILE DE ȚINTĂ DE ELIGIBILITATE 
 
Pot aplica ÎMM care se încadrează în următoarele categorii (clasificarea NACE Rev. 2) ale 
industriilor turistice: 
- 55.1 hoteluri și cazare similară; 
- 55.2 cazare de vacanță și alte tipuri de cazare de scurta durată; 
- 55.3 terenuri de camping, parcuri pentru vehicule de agrement și parcuri de remorci; 
- 79 Agenție de turism, serviciu de rezervare a operatorilor de turism și activități conexe. 
 
Pentru a fi admise la selecție, cele 68 de ÎMM vor îndeplini, de asemenea, aceste cerințe (a se vedea 
și paragraful 9 „Procesul de evaluare și comisii”): 
- să fie întreprinderi mica sau mijlocie (ÎMM), astfel cum sunt definite în recomandarea UE 
2003/361, având un statut juridic independent (consorțiile vor fi excluse); 
- provin din 5 țări: 18 din Italia, 14 din Spania, 12 din Moldova, 12 din Macedonia de Nord, 12 
din Grecia. 
 
6. DECLARAȚII ȘI OBLIGAȚII ALE PARTICIPANȚILOR 
 
Participanții trebuie să respecte următoarele declarații și obligații: 
● să declare că nu au primit finanțare de la alte entități pentru aceleași costuri; 
● obligația de a prezenta rapoartele, consultați paragraful 13; 
● obligația de a ține evidențe și alte documentații justificative legate de costurile finanțate timp 
de cel puțin 5 ani; 
● obligația generală de a participa în mod corespunzător la activități (cel puțin 90%); 
● să prezinte dovada că nu e antreprenor în dificultate (în conformitate cu punctul 14 din 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014); 
● să funcționeze într-una dintre activitățile enumerate în Apelul de Propuneri; 
● să nu se încadreze în niciunul dintre criteriile de excludere aplicabile participării la cererea de 
anunțuri; 
● acceptarea responsabilității lor cu privire la acuratețea și veridicitatea datelor și 
documentelor transmise, precum și a tuturor condițiilor și obligațiilor menționate în apel; 
● acceptarea acordării permisiunii partenerilor proiectului CEnTOUR de a prelucra datele 
numai în scopuri de gestionare și statistice (inclusiv publicarea informațiilor generale) chiar și prin 
intermediul dispozitivelor digitale în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea în cadrul legii. 
Prelucrarea datelor de către partenerii de proiect CEnTOUR se va face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 și cu legile ulterioare de transpunere (în comun, „GDPR”); 
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● nedepunerea altor cereri în temeiul prezentului apel al proiectului CEnTOUR. ÎMM 
menționate mai sus pot depune o singură cerere în acest apel deschis, în cazul depunerilor multiple, 
va fi luată în considerare doar ultima cerere primită; 
 
6.1 RĂSPUNDEREA, LITIGII, REDUCEREA ȘI REVOCAREA GRANTULUI 
 
Răspunderea Consorțiului 

 

Consorțiul nu poate fi tras la răspundere pentru orice prejudiciu cauzat terților beneficiari ca 

urmare a implementării acțiunii, inclusiv pentru neglijență gravă. 

Consorțiul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele cauzate de niciunul dintre terții 

beneficiari implicați în acțiune, ca o consecință a punerii în aplicare a acordului beneficiarului terț. 

 

Răspunderea beneficiarilor terți 

 

Cu excepția cazului de forță majoră, terții beneficiari trebuie să compenseze Consorțiul pentru 

orice daune pe care le suferă ca urmare a implementării acțiunii sau pentru că acțiunea nu a fost 

implementată în deplină conformitate cu Acordul beneficiarului terț. 

Contribuția este redusă sau retrasă de membrii Consorțiului în următoarele cazuri: 

● beneficiarul terț nu participă la cel puțin 90% din activități; 

● activitățile implementate nu respectă standardele de calitate cerute de Consorțiu și stabilite 

în fiecare strategie de inovare a ÎMM; 

● raportarea nu respectă cerințele stabilite în punctul 13. 

 

În orice moment al implementării acțiunii și ulterior, Consorțiul are dreptul de a efectua verificări, 

revizuiri și audit, pentru a stabili: 

- utilizarea corectă a bunurilor și serviciilor finanțate; 

- respectarea obligațiilor apelului; 

- veridicitatea declarațiilor și informațiilor oferite de beneficiarii terți. 

 

În situațiile de mai sus sau în cazul imposibilității efectuării verificărilor, revizuirilor și auditului din 

motive imputabile de beneficiarii terți, contribuția poate fi revocată sau redusă și poate duce la 

urmărirea penală în conformitate cu legislația națională. 

 

Contribuția va fi revocată în cazul renunțării exprese la contribuția de către beneficiarul terț. 

 



                         

 
8 

În caz de revocare, orice prefinanțare primită de către beneficiarul terț trebuie rambursată 

Consorțiului, inclusiv dobânzile legale, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea 

oficială. 

 

6.2 VERIFICĂRI, EXAMINĂRI, AUDIT ȘI INVESTIGAȚIE - PRELUNGIREA CONSTATĂRILOR 

 
A) Verificări, revizuiri și audit de către Agenție, Comisie și Consorțiu 

 

A.1 Dreptul de a efectua verificări 

Agenția, Comisia sau Consorțiul vor verifica – pe durata implementării acțiunii sau ulterior, 

implementarea corectă a acțiunii și respectarea obligațiilor prevăzute de acord, inclusiv evaluarea 

livrabilelor și rapoartelor. 

În acest scop, Agenția, Comisia sau Consorțiul pot fi asistate de persoane sau organisme externe. 

Agenția, Comisia sau consorțiul pot solicita, de asemenea, informații suplimentare. Aceștia pot 

solicita beneficiarilor terți să îi furnizeze aceste informații direct. 

Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și în formatul solicitat, inclusiv în 

format electronic. 

 

A.2 Dreptul de a efectua revizuiri (monitorizări) 

 

Agenția, Comisia sau Consorțiul pot - în timpul implementării acțiunii sau ulterior - să efectueze 

analize privind implementarea corectă a acțiunii (inclusiv evaluarea rezultatelor și rapoartelor) în 

conformitate cu obligațiile care decurg din Acordul beneficiarului terț. 

Vizitele de monitoring pot fi începute în decursul a 5 ani după plata soldului de la Agenție către 

Consorțiu. Aceștia vor notifica oficial beneficiarul terț vizat și se va considera inițializată 

monitorizarea de la data notificării oficiale. 

În cazul unei monitorizări de către Agenție sau Comisie, monitorizările vor fi notificate către 

Consorțiul și Consorțiul trebuie să informeze beneficiarii terți. 

Beneficiarul terț în cauză trebuie să furnizeze - în termenul solicitat - orice informații și date pe lângă 

livrabile și rapoartele deja expediate (inclusiv informații despre utilizarea resurselor). Agenția sau 

Comisia pot solicita beneficiarilor terți să îi furnizeze aceste informații direct. 

Coordonatorul consorțiului, beneficiarii sau beneficiarii terți vizați pot fi solicitați să participe la 

reuniuni, inclusiv cu experți externi. 

Pentru monitoringurile la fața locului, beneficiari terți trebuie să permită accesul la locurile și sediile 

lor, inclusiv la persoane sau instituții externe și trebuie să se asigure că informațiile solicitate sunt 

disponibile imediat. 
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Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și în formatul solicitat, inclusiv în 

format electronic. 

 
A.3 Dreptul de a efectua audit 
 
Agenția, Comisia și Consorțiul pot - în timpul implementării acțiunii sau ulterior - să efectueze audit 

privind implementarea corectă a acțiunii și respectarea obligațiilor prevăzute în acordul 

beneficiarilor terți. 

Auditul poate fi inițiat până la cinci ani de la plata soldului de către Agenție, Consorțiului. Aceștia vor 

fi înștiințați în mod oficial coordonatorului Consorțiului, iar Consorțiul va notifica beneficiarii terți 

vizați și se va considera că au început de la data notificării oficiale. 

Dacă auditul este efectuat la un beneficiar terț, beneficiarul din cadrul Consorțiului în cauză trebuie 

să informeze beneficiarul terț. 

Agenția sau Comisia pot efectua audit direct (utilizând propriul personal) sau indirect (utilizând 

persoane sau organisme externe desemnate să facă acest lucru). Acesta va informa coordonatorul 

Consorțiului, beneficiarii și terții beneficiari despre identitatea persoanelor sau organismelor 

externe. Aceștia au dreptul de a obiecta la numire din motive de confidențialitate comercială. 

Coordonatorul consorțiului, beneficiarii și terții beneficiari implicați trebuie să prezinte - în termenul 

solicitat - orice informații (inclusiv conturi complete, extrase salariale individuale sau alte date cu 

caracter personal) pentru a verifica conformitatea cu acordul beneficiarului terț.  

Agenția sau Comisia pot solicita beneficiarilor să îi furnizeze aceste informații la direct. 

Pentru auditurile la fața locului, beneficiarii terți trebuie să permită accesul la locurile și sediile lor, 

inclusiv la persoane sau organisme externe și trebuie să se asigure că informațiile solicitate sunt 

disponibile imediat. 

Informațiile furnizate trebuie să fie clare, precise și complete și în formatul solicitat, inclusiv în format 

electronic. 

 

B) Investigații de către Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

 

În temeiul Regulamentelor nr. 883/20137 și nr. 2185/968 (și în conformitate cu dispozițiile și 

procedurile acestora), Oficiul European Antifraudă (OLAF) poate - în orice moment pe durata 

implementării acțiunii sau ulterior - să efectueze investigații, la fața locului și inspecții la fața locului, 

pentru a stabili dacă au existat fraude, acțiuni de corupție sau orice altă activitate ilegală care 

afectează interesele financiare ale UE. 

 

C) Verificări și audituri de către Curtea de Conturi Europeană (CCE) 

 



                         

 
10 

În temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolului 

161 din Regulamentul financiar nr. 966/20129, Curtea de Conturi Europeană (CCE) poate - în orice 

moment pe durata implementării acțiunii sau ulterior – să efectueze audit. CCE are dreptul de acces 

în scopul verificărilor și audit. 

 

D) Consecințele nerespectării 

În cazul în care un terț beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului 

apel, orice costuri insuficient justificate vor fi neeligibile și vor fi respinse. 

 

6.3 EVALUAREA IMPACTULUI ACȚIUNII 

 

A) Dreptul de a evalua impactul acțiunii 

 

Agenția, Comisia și Consorțiul pot efectua evaluări intermediare și finale al impactului acțiunilor 

măsurate în concordanță cu obiectivul programului UE. 

Evaluările pot fi începute în timpul implementării acțiunii și până la cinci ani de la plata soldului de 

la Agenție la Consorțiu. Evaluarea se consideră inițiată de la data notificării oficiale a coordonatorului 

sau beneficiarilor. 

Agenția sau Comisia pot efectua aceste evaluări direct (folosind propriul personal) sau indirect 

(folosind organisme externe sau persoane pe care le-a autorizat să facă acest lucru). 

Coordonatorul Consorțiului, beneficiarii și terții beneficiari trebuie să furnizeze orice informații 

relevante pentru a evalua impactul acțiunii, inclusiv informații în format electronic. 

 
B) Consecințele nerespectării 

 

În cazul în care un terț beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentei 

Apel, Agenția și Beneficiarii consorțiului pot aplica măsuri de respingere a costurilor neeligibile, 

reducerea grantului, recuperarea sumelor necuvenite și potențiale sancțiuni administrative și 

financiare. 

 

6.4 CONFLICTUL DE INTERESE 
 
A) Obligația de a evita un conflict de interese 

Beneficiarii Consorțiului și terții beneficiari iau toate măsurile pentru a preveni orice situație în care 

implementarea imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică interes 

economic, afinitate politică sau națională, legături familiale sau emoționale sau orice alt interes 

comun („conflict de interese”). 
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B) Consecințele nerespectării 

În cazul în care un beneficiar al Consorțiului sau un terț beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile 

care îi revin în cadrul acestui Apel, grantul poate fi redus, iar Acordul sau participarea poate fi reziliată. 

Astfel de încălcări pot duce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri, precum respingerea 

costurilor neeligibile, reducerea mărimii grantului, recuperarea sumelor nejustificate și sancțiuni 

administrative și financiare potențiale. 

 

6.5 CONFIDENȚIALITATEA 

 

A) Obligația generală de a păstra confidențialitatea 

În timpul implementării acțiunii și timp de cinci ani de la plata soldului de la Agenție către Consorțiu, 

toate părțile trebuie să păstreze confidențial orice date, documente sau alte materiale (sub orice 

formă) care sunt identificate ca fiind confidențiale pînă la momentul dezvăluirii (” informație 

confidențială”). 

Obligațiile de confidențialitate nu se mai aplică dacă: 

a) partea care dezvăluie agreează să elibereze cealaltă parte; 

b) informațiile devin disponibile în general și public, fără a încălca nicio obligație de confidențialitate; 

c) divulgarea informațiilor confidențiale este cerută de legislația UE sau națională. 

 

B) Consecințele nerespectării 

În cazul în care un terț beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului 

Apel, grantul poate fi redus. 

Astfel de încălcări pot duce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri, precum respingerea 

costurilor neeligibile, reducerea grantului, recuperarea sumelor nejustificate și posibile sancțiuni 

administrative și financiare. 

 
6.6 PROMOVAREA ACȚIUNII - VIZIBILITATEA FINANȚĂRII UE 
 
A) Activități de comunicare de către terții beneficiari 

 

A.1 Obligația generală de a promova acțiunea și rezultatele acesteia 

Terții beneficiari trebuie să promoveze acțiunea și rezultatele acesteia. 

 

A.2 Informații privind finanțarea UE - Obligația și dreptul de a utiliza emblema UE 

Dacă Agenția nu solicită sau nu este de acord altfel, orice activitate de comunicare legată de acțiune 

(inclusiv conferințe, seminarii, în materiale informative, cum ar fi broșuri, pliante, postere, prezentări 
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etc., în formă electronică, prin intermediul rețelelor sociale etc.) iar orice infrastructură, echipament 

sau rezultat major finanțat cu suportul grantului trebuie: 

● afișat logo-ul UE; 

● inclus următorul text: „Aceasta [introduceți o descriere adecvată, de ex. raport, publicare, 

conferință, infrastructură, echipament, inserați tipul rezultatului, etc.] a fost finanțat de Programul 

COSME al Uniunii Europene." 

 

Atunci când este afișată în asociere cu un alt logo, emblema UE trebuie să aibă o evidențiere 

adecvată. 

 

În scopul obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Apel, terții beneficiari pot utiliza emblema 

UE fără a obține în prealabil aprobarea de la Agenție. 

Totuși, acest lucru nu le conferă dreptul la utilizarea exclusivă. 

Mai mult, este posibil ca aceștia să nu se apropie de emblema UE sau de orice marcă sau logo 

similară, fie prin înregistrare, fie prin orice alt mijloc. 

 

A.3 Declinarea responsabilității, exclusiv responsabilitatea agenției și a Comisiei 

Orice activitate de comunicare legată de acțiune trebuie să indice următoarea responsabilitate: 

„Conținutul acestui [introduceți o descriere adecvată, de ex. raport, publicare, conferință etc.] 

reprezintă doar punctele de vedere ale autorului și este responsabilitatea sa exclusivă; nu poate 

considerat că reflectă viziunea Comisiei Europene și / sau al Consiliului European pentru Inovare și 

Agenția Executivă pentru ÎMM (EISMEA) sau ale oricărui alt organism al Uniunii Europene. Comisia 

Europeană și Agenția nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea care ar putea fi făcută din 

informațiile care le conține.” 

 

B) Activități de comunicare de către agenție și Comisie 

 

Dreptul de a utiliza materialele, documentele sau informațiile beneficiarilor terți revine Consiliului 

European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru ÎMM (EISMEA), care pot utiliza informații 

referitoare la acțiune, documente în special rezumate pentru publicare și livrabile publice, precum 

și orice alt material, cum ar fi imagini sau materiale audio-vizuale primite de la orice terț beneficiar 

(inclusiv în format electronic). 

Acesta nu modifică obligațiile de confidențialitate de la punctul 6.5, care se aplică în continuare. 

 

Dreptul de a utiliza materialele, documentele și informațiile beneficiarului terț include: 

a. să le utilizeze în scopuri proprii (în special, să le pună la dispoziția persoanelor care lucrează 

pentru Agenție, Comisie sau orice altă instituție, organism, birou sau agenție sau organism sau 
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instituții din UE din statele membre ale UE și Consorțiu; și copierea sau reproducerea acestora 

integral sau parțial, în număr nelimitat); 

b. distribuirea către public (în special, publicarea pe suport de hârtie și în format electronic sau 

format digital, publicarea pe internet, ca fișier descărcabil sau nedescărcabil, difuzare pe orice canal, 

afișare publică sau prezentare, comunicare prin intermediul serviciilor de informare a presei sau 

includerea în baze de date sau indexuri accesibile pe scară largă); 

c. editarea sau reproiectarea pentru activități de comunicare și publicitate (inclusiv scurtarea, 

rezumarea, inserarea altor elemente (cum ar fi metadata, legende, alte elemente grafice, vizuale, 

audio sau text), extragerea părților (de exemplu, fișiere audio sau video), împărțirea în părți, 

utilizarea  într-o compilație); 

d. traducere; 

e. acordarea accesului ca răspuns la solicitările individuale în temeiul Regulamentului nr. 

1049/200110, fără dreptul de reproducere sau exploatare; 

f. stocare pe hârtie, electronică sau sub altă formă; 

g. arhivarea, în conformitate cu regulile aplicabile de gestionare a documentelor;  

h. dreptul de a autoriza terții să acționeze în numele său sau să sublicențieze modurile de 

utilizare prevăzute la punctele (b), (c), (d) și (f) către terți, dacă este necesar pentru activitățile de 

comunicare și publicitate ale Agenția, Comisia și Consorțiul. 

Deoarece dreptul de utilizare este subiect al drepturilor terților beneficiari (inclusiv al personalului), 

terți beneficiari trebuie să se asigure că corespunde cu obligațiile care îi revin în temeiul acordului 

terțului beneficiar (în special, obținând aprobarea necesară din partea terților vizați). 

După caz (și dacă sunt furnizate de beneficiari), Agenția, Comisia și Consorțiul vor introduce 

următoarele informații: „© - [anul] - [numele titularului dreptului de autor]. Toate drepturile 

rezervate. Licențiat la Consiliul European pentru Inovare și la Agenția Executivă pentru ÎMM 

(EISMEA) și Uniunea Europeană (UE) în condiții.” 

 

C) Consecințele nerespectării 

Dacă un beneficiar își încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Apel, grantul 

poate fi redus. 

 
6.7 CERINȚE SPECIFICE NAȚIONALE 
 
Aplicanții trebuie să ia în considerare următoarele cerințe specifice naționale. 
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ÎMM eligibile pentru suportul financiar în Republica Moldova trebuie să: 
● fie întreprinderi definite prin Legea nr. 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii; 
● principalele activități ale solicitanților ar trebui să fie strâns legate de activitățile pentru care 
este depusă cererea, în cadrul concursurilor de finanțare nerambursabilă; 
● lipsa datoriilor la bugetul de stat; 
● lipsa prescripțiilor sau prejudiciilor cauzate mediului înconjurător; 
● să fie întreprinderi care nu se află în procedură de faliment și și-au suspendat activitatea 
comercială. 
Următoarele persoane juridice specificate la articolul 12 din nr. 179/2016 privind întreprinderile mici 
și mijlocii nu pot fi eligibile: 
a) participații cu poziție dominantă pe piață, fapt stabilit de autoritatea competentă; 
b) întreprinderile care importă bunuri supuse accizelor; 
c) companii fiduciare și companii de asigurări; 
d) instituții financiare; 
e) organizații de microfinanțare, asociații de economii și împrumuturi; 
f) întreprinderi de schimb valutar și case de amanet; 
g) întreprinderi de jocuri de noroc; 
h) fonduri de pensii nestatale; 
i) întreprinderile în care controlul de stat a evidențiat în mod repetat aceleași   încălcări ale 
legislației. 
 
7. FORMA ȘI SUMARUL SUPORTULUI FINANCIAR 
 
ÎMM sprijinite vor primi o sumă egală cu suma maximă indicată mai jos sau la mărimea costurilor 

reale suportate dacă sunt mai mici decât suma maximă. 

Din cauza diferențelor neeligibile între costurile din fiecare dintre cele 5 țări în care sunt situate ÎMM 

din turism, au fost luate în considerare 3 niveluri de contribuție financiară: 

12 ÎMM Grecia: 4.100,00 € pentru fiecare companie 

18 ÎMM Italia: 5.500,00 € pentru fiecare companie 

12 ÎMM Republica Moldova: 4.100,00 € pentru fiecare companie 

12 ÎMM Macedonia de Nord: 3.000,00 € pentru fiecare companie 

14 ÎMM Spania: 5.500,00 € pentru fiecare companie 

 

În cadrul sumelor maxime stabilite mai sus, ÎMM vor fi obligate să participe la toate activitățile 

enumerate la punctul 4. Contribuțiile vor fi calculate: 

● ca sumă forfetară egală cu suma maximă dacă costurile efective sunt mai mari decât suma 

maximă SAU 

● ca și costuri reale rambursate la 100% dacă sunt mai mici decât suma maximă. 

 

Pentru costurile eligibile a se vedea paragraful 4 Lista activităților eligibile. 
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8. PROCESUL DE TRIMITERE 
 
Solicitanții trebuie să expedieze propunerile la adresa de e-mail sau la adresa de e-mail certificată 
oferită de propria țară membru al consorțiului în termenul oficial, programat miercuri, 29 
septembrie 2021, ora 17:00 (ora locală a fiecărei țări). Propunerile trimise după termen nu vor fi 
luate în considerare. Propunerile trebuie aranjate conform formularului de cerere (Anexa 1) semnat 
de reprezentantul legal al companiei. Cererea trebuie să includă: 
Anexa 1 - Formular de cerere semnat de reprezentantul legal 
 Anexa 2 - Chestionar pre-evaluare (online). 
 
Doar o singură propunere pentru fiecare solicitant poate fi supusă finanțării în cadrul acestei cereri 
deschise. Solicitanții vor fi rugați să confirme că nu depun nicio altă propunere la aceeași cerere 
deschisă în declarație pentru a fi acceptați înainte de a trimite formularul de cerere. Dacă Comisia 
de evaluare identifică mai multe propuneri per solicitant, va fi evaluată doar ultima propunere care 
a fost depusă în ordinea timpului. 
 
Procesul de depunere 
Formularul de aplicare este necesar să fie expediat prin e-mail, precum urmează: 
Italia: cciaa@pec.marche.camcom.it  
Grecia: ebex@otenet.gr  
Spania: internacional@camaracantabria.com  
Macedonia de Nord: bic@seeu.edu.mk  
Moldova: centour@odimm.md  
 
Cererile trebuie depuse cu următorul temă: Apel de selecție Proiect CEnTOUR - NUMELE COMPANIEI 
Limba de depunere: documentele trebuie să fie produse în limbile naționale ale fiecărui partener 
Cererea trebuie depusă cu următoarele specificații naționale: 
Italia: cu semnătură digitală sau semnătură -autograf cu o copie a documentului de identitate al 
reprezentantului legal 
Grecia: cu semnătură fișier pdf 
Spania: fișier PDF cu aplicația semnată și ștampilată 
Macedonia de Nord: semnătura -autografă și ștampila companiei, fișier pdf scanat. 
Moldova: cu semnătură și ștampila companiei, pdf. fişier 
 
Site-uri web pentru publicarea apelurilor: 
Anunțul de apel deschis va fi publicat pe site-ul web al proiectului CEnTOUR www.circulartourism.eu  
și pe site-ul web al fiecărui membru al consorțiului: 
CCIAA Marche: www.marche.camcom.it  
UniversitàPolitecnicadelle Marche: www.univpm.it  
Ecores: www.ecores.eu  
ODÎMM: www.odimm.md  
BICT: https://techpark.seeu.edu.mk/  
Camera de Comerț din Xanthi: www.ebex.gr  

mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it
mailto:ebex@otenet.gr
mailto:internacional@camaracantabria.com
mailto:bic@seeu.edu.mk
mailto:centour@odimm.md
http://www.circulartourism.eu/
http://www.marche.camcom.it/
http://www.univpm.it/
http://www.ecores.eu/
about:blank
about:blank
about:blank
https://techpark.seeu.edu.mk/
http://www.ebex.gr/
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Camara de Cantabria: www.camaracantabria.com  
Forum AIC: www.forumaic.org  
Progetto Arcadia: www.progettoarcadia.net       
Adițional, în cadrul activităților de diseminare ale CEnTOUR, Apelul proiectului pentru ÎMM va fi 
diseminat prin: 
● canalele de socializare și media ale CEnTOUR și ale tuturor partenerilor (Facebook, LinkedIn, 
Twitter); 
● campanii de expediere prin e-mail către părțile interesate direct ale tuturor partenerilor; 
● baze de date / rețele ale tuturor partenerilor (cum ar fi următoarele: European Circular 
Economy Stakeholder Platform; Necstour, Materia rinnovabile / Renewable Matter International 
magazine; Consiglio Nazionale della Green Economy, Circularity - Business Europe, Network for clean 
production, Accenture Industry knowledge, Change Diseminarea hackerilor, Cercul de cercetare 
pentru economia cercului - Rețea, Cercetare și rețea pentru economia circulară pentru alimentația 
HUB (CEFF HUB), Rețeaua Enterprise Europe SMEeurope, The Global Tourism Plastic Initiative, 
Eurochambres, Unioncamere, ...); 
● Sinergii cu alte proiecte Tourcoop COSME (ETG G2030 - European Tourism Going Green 2030, 
TouriSME - Îmbunătățirea sustenabilității ÎMM din domeniul turismului prin transfer de cunoștințe, 
cooperare internațională și implicare multilaterală, Tourban - Accelerarea capacității ÎMM și a 
Camerei de Comerț, Industrie, Servicii și Navigare din Barcelona (BCC), SUSTOUR - Promovarea 
sustenabilității în sectorul operatorilor de turism europeni printr-o abordare condusă de afaceri, 
programul EU ECO-TANDEM). 
Suport pentru solicitanți 
Pentru toate întrebările legate de apelul deschis, vă rugăm să contactați punctele de informații de la 
fiecare membru al consorțiului: 
Punct de contact în Italia:   Laura Melloni (laura.melloni@marche.camcom.it ) - CEF 
Andrea Mosconi (andrea.mosconi@marche.camcom.it) 
Paola Fogante (paola.fogante@marche.caocom.it ) 
Punct de contact în Grecia: Anthi Panagiotou (anthi@ebex.gr) 
 Sofia Tselepidou (sofia@ebex.gr ) - CEF 
Punct de contact în Spania:Antonio Molleda (amolleda@camaracantabria.com ) - CEF 
 Blanca Gómez (bgomez@camaracantabria.com ) 
Punct de contact în Macedonia: Gjorgji Rafajlovski (g.rafajlovski@seeu.edu.mk ) - CEF 
                                               Avni Arifi (a.arifi@seeu.edu.mk ) 
Punct de contact în Moldova: Tatiana Chiriac (tatiana.chiriac@odimm.md ) - CEF 
                                                 Silvia Cangea-Digolean (silvia.cangea@odimm.md) 
 
9.  PROCESUL DE EVALUARE ȘI COMISII 

 
Procesul de evaluare va dura maximum 30 de zile calendaristice de la termenul limită. 
Procesul de evaluare va fi organizat în 2 etape. 
În prima fază, personalul Membrilor Consorțiului va verifica eligibilitatea fiecărui candidat în 
conformitate cu criteriile de la paragrafele 5. 
A doua fază se va baza pe evaluarea criteriilor de atribuire specificate în paragraful 11 și în 
chestionarul de preevaluare (anexa 2). 

http://www.camaracantabria.com/
http://www.forumaic.org/
http://www.progettoarcadia.net/
http://www.progettoarcadia.net/
mailto:laura.melloni@marche.camcom.it
mailto:andrea.mosconi@marche.camcom.it
mailto:paola.fogante@marche.caocom.it
mailto:anthi@ebex.gr
mailto:sofia@ebex.gr
mailto:amolleda@camaracantabria.com
mailto:bgomez@camaracantabria.com
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk
mailto:a.arifi@seeu.edu.mk
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:silvia.cangea@odimm.md
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În cele cinci țări, evaluarea va fi efectuată în primul rând de comisiile de evaluare ale partenerilor 
naționali, care vor raporta apoi Comitetului de coordonare a proiectului. 
Comisiile naționale de evaluare vor fi formate din 3 membri: managerul de proiect, facilitatorul CE 
și un membru al consiliului de conducere cu experiențe în proiecte de turism sau de sustenabilitate. 
Fiecare comisie națională va evalua doar companiile din propria țară și va furniza un raport național 
final care va fi prezentat comitetului de conducere până vineri, 29 octombrie 2021. 
 
Partenerii de referință pentru comisiile naționale sunt stabiliți după cum urmează: 
ITALIA: CCIAAM, UNIVPM 
SPANIA: COCIN 
Moldova: ODÎMM 
Grecia: CCIX 
Macedonia de Nord: BICT. 
 
ECORES, CSI, Forum AIC, PA vor sprijini și pot fi invitați la comisiile naționale pentru procesul de 
evaluare a problemelor tehnice și științifice. 
 
Comitetul director va stabili clasamentul final cu cinci liste de ÎMM admise pentru fiecare țară; 
fiecare comisie națională a partenerilor va ratifica listele și va urma procedurile pentru beneficiarii 
terți selectați. 
Clasamentul final al candidaților selectați va fi publicat pe site-ul web al proiectului 
http://circulartourism.eu  și pe site-urile membrilor consorțiului (a se vedea lista de la paragraful 8) 
până luni, 15 noiembrie 2021. 
Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate fiecărui candidat prin e-mail. 
 
În fiecare țară, solicitanții vor fi evaluați pe baza scorului obținut în chestionarul de preevaluare și a 
originii geografice. 
Solicitanții cu un birou operațional și care vor implementa strategia de inovare într-una dintre cele 5 
regiuni Focus - Marche (Italia); Cantabria (Spania); Polog Tetovo (Macedonia de Nord); Regiunea 
Orhei (Moldova) și Macedonia de Est și Tracia (Grecia) - vor avea prioritate absolută. 
 
Acestea vor fi împărțite în liste naționale și fiecare clasament va fi stabilit pe baza punctajului obținut 
în chestionarul de preevaluare în următoarea ordine: 
● ÎMM cu un birou operațional și care vor implementa strategia de inovare într-una din cele 5 
regiuni Focus cu un scor minim de 38, în urma unei ordini descrescătoare de la cel mai mare scor 
(scor maxim 64 de puncte); 
● ÎMM din alte regiuni cu un scor minim de 38, urmând o ordine descrescătoare de la cel mai 
mare scor (scor maxim 64 de puncte); 
 
Granturile vor fi alocate în conformitate cu limitele bugetelor stabilite pentru fiecare țară, ca în 
paragraful 2. 
În cazul companiilor cu un scor egal, comisiile vor evalua în baza ordinei cronologică a primirii 
cererilor. 
 

http://circulartourism.eu/
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În cazul retragerii unuia sau mai multor terți beneficiari, granturile vor fi alocate următorilor 
candidați din aceeași listă de clasare. 
În cazul în care consorțiul va solicita informații sau documente suplimentare pentru completarea 
cererii, participanții trebuie să furnizeze în termen de 10 zile calendaristice de la cerere, sub 
sancțiunea revocării. 
 

10. SELECȚIA POSTULUI 

 
Candidații selectați trebuie să expedieze Anexa 3 Acordul beneficiarului terț și Anexa 4 Date 
bancare (semnate corespunzător) în termen de 10 zile calendaristice de la admitere, sub 
sancțiunea revocării. 
 

11. CRITERII DE PREMIERE 

 
Exclusiv prin intermediul chestionarului online de preevaluare, disponibil aici, solicitanții trebuie să 
descrie atitudinea lor de a participa la programul CEnTOUR și angajamentul lor în învățarea, 
adaptarea și atingerea obiectivelor. Chestionarul este compus din următoarele secțiuni: 
 
1) Experiență /viziuni vis-a vis de inovație și potențialul de a obține cele mai bune rezultate în 
conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului, cu excepția certificării: maxim 23 de puncte; 
 
2) Potențialul de a obține cele mai bune rezultate în conformitate cu obiectivele specifice ale 
proiectului, cu referire la certificarea EMAS și ECOLABEL: maxim 41 de puncte. 
Criteriile de atribuire sunt detaliate în Anexa 2 Chestionar de preevaluare. 
 

12. ARANJAMENTE DE PLATĂ 

 
Granturile pot fi debursate fie în trei tranșe, sau într-o tranșă. 
 
 
1. Trei tranșe: 
 

% account Termen Actele necesare Data expedierii 
actelor  

20% din suma 
maximă 

în termen de 30 de zile 
calendaristice de la 
semnarea acordului 
(anexa 3) 

Acord semnat 
(Anexa 3) 

10 zile 
calendaristice de la 
acceptare 

30% din suma 
maximă (inclusiv 

Septembrie 2022 expedierea 
raportului cu 

   August 2022 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OhNVImr-GkcQww7AxUUiOo7Cy8bjH-JSaDLRA-lbtXPOXA/viewform
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cheltuielile 
suportate) 

dovada 
documentară a 
cheltuielilor 

decontarea finală a 
sumei maxime 
(inclusiv cheltuielile 
suportate) 

în termen de 60 de zile 
calendaristice de la 
depunerea raportului 
final cu dovada 
documentară a 
cheltuielilor 

prezentarea 
raportului cu 
dovada 
documentară a 
cheltuielilor 

în termen de 30 de 
zile calendaristice 
de la încheierea 
activităților 
stabilite de 
Consorțiu 

 

 2. O singură tranșă: 

 

% account termen actele necesare data expedierii 
actelor 

decontarea finală a 
sumei maxime 
(inclusiv cheltuielile 
suportate) 

în termen de 60 de 
zile calendaristice de 
la depunerea 
raportului final cu 
dovada documentară 
a cheltuielilor 

prezentarea 
raportului cu dovada 
documentară a 
cheltuielilor 

în termen de 30 de 
zile calendaristice de 
la încheierea 
activităților stabilite 
de Consorțiu 

 

Beneficiarii terți care solicită trei tranșe de plăți ar trebui să solicite acest lucru în mod oficial prin 
e-mail la aceeași adresă a depunerii înainte de semnarea Acordului beneficiar terț (Anexa 3). 
 
Raportul trebuie trimis la aceeași adresă de e-mail sau adresă de e-mail certificată specificată la 
punctul 8. Acesta trebuie completat în mod corespunzător și semnat de către reprezentantul legal al 
companiei (a se vedea punctul 13). 
Plățile vor fi efectuate numai prin transfer bancar în contul indicat de terțul beneficiar (Anexa 4). 
ÎMM trebuie să participe la cel puțin 90% din activitățile enumerate la alineatul (4). 
 
12.1 SITUAȚII DE REDUCERE SAU REVOCARE A GRANTULUI  

Contribuția este redusă sau retrasă de membrii consorțiului în următoarele cazuri: 
● terțul beneficiar nu participă la cel puțin 90% din activități, așa cum se indică la punctul 6; 
● activitățile implementate nu respectă standardele de calitate cerute de consorțiu și stabilite 
în fiecare strategie de inovare a ÎMM; 
● raportarea nu respectă cerințele stabilite la punctul 13. 
 
În orice moment al punerii în aplicare a acțiunii și ulterior, consorțiul are dreptul de a efectua 
verificări, revizuiri și audituri, așa cum se menționează la punctul 6. 
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În situațiile de mai sus sau în cazul imposibilității efectuării verificărilor, revizuirilor și auditurilor din 
motive imputabile beneficiarului terț, contribuția poate fi revocată sau redusă și poate duce la 
urmărirea penală în conformitate cu legislația națională. 
Contribuția va fi revocată în cazul renunțării exprese la contribuția de către terțul beneficiar. În caz 
de revocare, orice prefinanțare primită de terțul beneficiar trebuie rambursată consorțiului, inclusiv 
dobânzile legale, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea oficială. 
 
13. CERINȚELE PRIVIND RAPORTAREA  

 

Referitor la cerințele de raportare, ÎMM participante vor: 
● expedia, cu sprijinul parteneriatului de proiect, 2 rapoarte tehnice și financiare în 1. august 
2022 și 2. până la 30 de zile de la încheierea activităților stabilite de Consorțiu, evidențiind a. 
progresele tehnice, b. costul suportat în perioada de raportare; c. primirea și documentele 
justificative ale costurilor raportate suportate. 
● Colabora  cu parteneriatul de proiect la evaluarea și raportarea tehnică la finele  proiectului, 
oferind pe toată perioada de participare date, informații și răspunsuri la instrumentele de evaluare 
(chestionare, sondaje, interviuri, ..) 
 
Modelele de raportare vor fi furnizate de consorțiu și trebuie completate conform indicațiilor. 
 
Costurile eligibile trebuie raportate după cum urmează: 
● implementarea conformității, adaptărilor și inovației: 
● bunuri și servicii: contract / comandă, facturi / chitanțe; dovada plăților; 
● activități legate de lanțul de aprovizionare și adaptarea proceselor și produselor (de exemplu, 
îmbunătățirea utilizării surselor alternative pentru sustenabilitate energetică și contracte energetice, 
economii de apă și reutilizarea apelor uzate pentru gestionarea circulară a spiralei de apă; scheme 
de transport, materiale de informare / marketing, oferirea de servicii specializate pentru oaspeți. 
Investițiile într-o infrastructură fizică nu sunt eligibile) și costurile serviciilor de consiliere și 
îmbunătățirea competențelor (de exemplu: în cartografierea necesităților specifice legate de 
sustenabilitate care trebuie abordate de către un ÎMM individual; în măsurarea impactului social și 
de mediu al operațiunilor ÎMM, în gestionarea operațiunilor într-un mod mai ecologic etc.). 
● costuri de călătorie și cazare + diurne pentru activități față în față (așa cum este descris la 
paragraful 5): regulile interne ale beneficiarului terț privind călătoriile, dacă există; rezervare, 
chitanțe; alte documente (dovezi de participare, cum ar fi procesele-verbale ale ședințelor, rapoarte; 
dovada plăților. 
 
Costurile de călătorie, cazare și diurnele de ședere trebuie să fie în concordanță cu practicile 
obișnuite ale ÎMM sau să respecte orice plafon maxim pentru costurile de călătorie și hotel stabilite 
la nivel național, oricare dintre acestea prevalează. 
Aranjamentele de călătorie trebuie să acorde prioritate utilizării modurilor de transport public și 
colectiv. Trebuie utilizat cel mai eficient mijloc de transport. 
Nu sunt eligibile costurile pentru bilete business class sau de primă clasă pentru transportul aerian, 
indiferent de faptul că acest lucru poate fi permis de regulile interne ale instituției terțe beneficiare. 
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Biletele de tren de clasă business sau de primă clasă sunt permise dacă se poate dovedi că sunt cea 
mai economică opțiune de călătorie la rezervarea biletului (de exemplu, prin capturi de ecran ale 
paginilor web de rezervare). 
 
Tarifele zilnice pentru hoteluri sunt considerate cost adecvate, dacă nu sunt reglementate la nivel 
național sau intern, atunci când sunt sub sumele menționate în Regulamentul delegat (UE) 
2016/1611 al Comisiei din iulie 2016 care sunt disponibile la: eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN 
Tarifele zilnice mai mari sunt considerate excepționale și trebuie justificate în mod corespunzător. 
Diurnele zilnice de ședere trebuie să fie în conformitate cu normele interne și interne ale terțului 
beneficiar. Dacă nu este reglementată la nivel național sau intern, precum și în cazul organizațiilor 
internaționale, cotele zilnice maxime eligibile sunt cele definite în lista oficială disponibilă pe: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN   
Toate costurile trebuie să fie în mod clar legate de activitățile proiectului (a se vedea punctele 4 și 
5) 
 

Costurile suportate într-o altă monedă trebuie convertite în euro la media cursurilor zilnice de 

schimb publicate în seria C a Jurnalului Oficial al UE determinate în perioada de raportare 

corespunzătoare. Dacă în Jurnalul Oficial al UE nu este publicată o rată de schimb zilnică a monedei 

în cauză, rata utilizată trebuie să fie media ratelor de schimb contabile lunare stabilite de Comisie și 

publicate pe site-ul său web:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-

works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en   

 

Toți solicitanții vor primi un tratament echitabil și egal. 

Informațiile sau facilitățile furnizate oricărui solicitant vor fi la fel de accesibile tuturor. 

Toate facturile și documentele contabile trebuie să fie în numele contribuției companiei solicitante. 

 

Toate costurile care trebuie rambursate trebuie: 

● să fie efectiv suportate (și trasabile, plățile în numerar nu sunt permise); 

● să fie necesar pentru a pune în aplicare acțiunea care face obiectul subvenției; 

● să fie rezonabil și justificat și să respecte cerințele unei bune gestiuni financiare, în special în 

ceea ce privește economia și eficiența; 

● au fost suportate în timpul acțiunii, așa cum este definit la articolul 3 din anexa 3 (acordul 

terțului beneficiar); 

● să nu fie acoperit de o altă subvenție UE (a se vedea mai jos costurile neeligibile); 

● să fie identificabil, verificabil și, în special, înregistrat în evidența contabilă a beneficiarului 

terț și determinat în conformitate cu standardele contabile aplicabile din țara în care este stabilit și 

practicile sale obișnuite de contabilitate a costurilor; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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● să respecte cerințele legilor naționale aplicabile privind impozitele, munca și securitatea 

socială; 

● să fie susținute de înregistrări adecvate și alte documente care să dovedească costurile 

declarate, precum contracte, subcontractări, facturi și evidențe contabile. În plus, practicile obișnuite 

de contabilitate a costurilor și procedurile de control intern ale beneficiarilor trebuie să permită 

reconcilierea directă între sumele declarate, sumele înregistrate în conturile lor și sumele 

menționate în documentația justificativă. 

● În cazul în care rapoartele sunt incomplete în orice parte și documente, consorțiul poate 

solicita informații suplimentare; participanții trebuie să furnizeze în termen de 10 zile calendaristice 

de la cerere, în caz contrar, respectivul raport va fi respins și acordarea revocată. 

 

În cazul în care rapoartele sunt incomplete în orice parte și documente, consorțiul poate solicita 

informații suplimentare; participanții trebuie să furnizeze în termen de 10 zile calendaristice de la 

cerere, în caz contrar raportul va fi respins și acordarea va fi revocată. 

 
14. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Orice date cu caracter personal în cadrul Apelului și al Acordului beneficiarului terț vor fi prelucrate 

de fiecare partener al consorțiului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679. 

În Acordul beneficiarului terț (anexa 3), consorțiul va indica informații specifice despre 

responsabilitățile și rolurile fiecărui partener național în ceea ce privește datele cu caracter personal. 

Informațiile sau facilitățile furnizate oricărui solicitant vor fi la fel de accesibile tuturor. 

Toate facturile și documentele contabile trebuie să fie în numele contribuției companiei solicitante. 

Terții beneficiari trebuie să prelucreze datele cu caracter personal în temeiul acordului, în 

conformitate cu legislația aplicabilă a UE și națională privind protecția datelor (inclusiv autorizații 

sau cerințe de notificare). 

Beneficiarii terți pot acorda personalului lor acces doar la datele strict necesare pentru 

implementarea, gestionarea și monitorizarea acordului. 

Terții beneficiari trebuie să informeze personalul ale cărui date cu caracter personal sunt colectate 

și prelucrate de Consorțiu. În acest scop, aceștia trebuie să le furnizeze declarația (confidențialității) 

de confidențialitate a consorțiului (vezi Acordul beneficiarului terț), înainte de a transmite datele lor 

consorțiului. 


