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  Formularul Cererii de Finanţare
 Anexa 1
Programul  Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară III
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul major de
intervenţie 3
Susţinerea  E-Economiei
Operaţiunea 1
Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri
Tipul asistenţei financiare
nerambursabile
Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat
Schema de ajutor de
stat
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei "Ajutor pentru investiţii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei";
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei "Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul E-Economiei
Data limită de
înregistrare
  ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
 Organismul Intermediar pentru Promovare Societăţii Informaţionale 
  Numărul înregistrării online/ Data şi ora înregistrării on line [zz/ll/aaaa; hh:mm]
 
Număr de înregistrare:
Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura MCSI
Numele ofiţerului de proiect
Semnătura
Numărul apelului de proiecte: 2
COD SMIS:
 
[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:
 
- Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare. Va rugăm să citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
- După completarea cu informaţiile solicitate, apasati butonul "Validează" 
Cererea de finanţare se va numerota corespunzător, în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, şi se va depune împreună cu toate documentele necesare la sediul MCSI
 Tabelul de mai sus se va completa numai de către OIPSI].
1: Informaţii privind solicitantul 
1.1 Solicitantul
Numele firmei conform actului de înfiinţare
Cod unic de înregistrare
Cod de înregistrare fiscală
TIPUL  SOLICITANTULUI 
[ IMM-urile definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare]
Anul înfiinţării IMM-ului- se completează în funcţie de specificul solicitantului.
(n - anul depunerii cererii de finanţare)
[În vederea calculării numărului mediu de salariaţi şi a cifrei de afaceri, ţineţi cont de prevederile Legii 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte întreprinderile autonome, partenere şi legate.]
Date
Anul n*-1
Anul n*-2
Număr de angajaţi
Cifră de afaceri
Profitul din exploatare
Adresa completă a sediului firmei
1.2. Reprezentantul legal 
 
 [Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor legale, să reprezintesolicitantul şi să semneze în numele acestuia. În cazul în care sunt mai mulţi reprezentanţi legali pentru o firma, va fi ataşată o nominalizare clară din partea societăţii/AGA/CA pentru o singură persoană]
 
1.3 Persoana de contact
 
[Se va completa cu numele persoanei desemnate de reprezentantul legal pentru relaţia cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale / Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” în ceea ce priveşte toate relaţiile şi corespondenţa cu autorităţile menţionate anterior. Persoana de contact poate fi chiar reprezentantul legal, dacă solicitantul doreşte ]
1.4. Persoană responsabilă cu operaţiunile financiare 
 
[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnătură pentru operaţiuni financiar-bancare. Datele prezentate la acest punct se vor trece în contractul de finanţare.]
1.5. Informaţii privind contul bancar/trezorerie pentru proiectul O.I.P.S.I. 
 
[Datele prezentate la acest punct se vor trece în contractul de finanţare]
1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor
financiare internaţionale (IFI)
 
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 3 ani?
 
Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:
 
[Se vor completa informaţii pentru proiectele relevante din domeniul TIC, selectate în ordinea descrescătoare anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect se va completa câte un tabel, după modelul de mai jos:]
Titlul proiectului şi nr. de referinţă: 
 
[Se va completa cu titlul proiectului aşa cum apare în contractul de finanţare. Numărul de referinţă reprezintă codul proiectului/numărul contractului aşa cum a fost el stabilit de organizaţia finanţatoare/ autoritatea de contractare]
Stadiul implementării proiectului 
 
[Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data prevăzută de finalizare aşa cum este în contractul de finanţare ]
Obiectul proiectului
 
[Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, activităţi realizate/în curs de realizare]
Rezultate obţinute
 
[Se va completa cu rezultatele finale sau parţiale ale proiectului]
Valoarea proiectului
 
[Se va completa cu valoarea finală a proiectului - dacă acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacă acesta este în implementare. Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectiva]
Sursa de finanţare
 
[Se va indica sursa de finanţare - de exemplu, bugetul de stat, bugetele locale, surse externe nerambursabile, etc - şi se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii contractante (dacă diferă)]
Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei
cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului:
Sursa de finanţare:
Stadiul la data depunerii cererii de finanţare:
 
[Selectaţi din lista sau completaţi, după caz]
Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?
Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
Titlul proiectului şi nr. de referinţă
Autoritatea contractantă/organizaţia finanţatoare:
Activităţi finanţate
[respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face
obiectul prezentei cereri de finanţare]
Valoarea proiectului (în LEI):
[Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în
altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectivă ]
Sursa de finanţare:
2: INFORMAŢII DESPRE PROIECT
2.1. Titlul proiectului  
 [Titlul proiectului nu trebuie să depăşească 300 de caractere.]
 
2.2. Locaţia proiectului 
 
[Proiectul se va implementa în România. Vă rugăm să introduceţi adresa exactă unde se va implementa proiectul, împreună cu localitatea şi judeţul Dacă proiectul se implementează pe mai multe judeţe sau localităţi, se vor menţiona toate judeţele/localităţile.]
Nr. crt
Adresa/adresele de implementare
2.3. Descrierea proiectului
2.3.1 Obiectivul proiectului
 
[Se vor prezenta obiectivul general (scopul) şi obiectivele specifice ale proiectului , care trebuie să corespundă rezultatelor ce se vor obţine 
la finalul implementării proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la  realizarea obiectivelor specifice aferente axei 
prioritare, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE. (Max. 3500 caractere)]
2.3.2 Context
 
[Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, un proiect ce face parte dintr-un program mai amplu, explicându-se dacă acestea sunt independente sau legate din punct de vedere tehnic şi financiar. 
(max 2000 caractere)
2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului
 
Se va preciza de ce este necesar acest proiect şi care este valoarea sa adăugată (max 3500 caractere)
2.3.4. Resurse materiale implicate în realizarea proiectului
 
[Se vor preciza sediul/punctele de lucru aferente activităţilor prevăzute prin proiect , dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, etc ] (max 3500 caractere)
2.3.5. Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil)
 
[Se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezulatele proiectului, direct sau indirect ] (max 2000 caractere)
2.4.1 Calendarul activităţilor propuse
 
[Completaţi tabelul de mai jos cu toate activităţile şi sub-activităţile proiectului care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului. De asemenea, se vor completa perioadele în care acestea s-au realizat sau se vor realiza. pentru activităţile previzionate se vor folosi notaţiile: ziua 1...ziua n, luna 1 ....luna n.  Activităţile trebuie corelate cu informaţiile de la punctul l 2.5 Managementul proiectului şi 3.4. Achiziţii. ] 
Nr.
Activitate/subactivitate
Poziţia/persoana responsabilă cu implementarea activităţii
De la...
Până la  ....
2.4.2. Rezultate anticipate
 
[Se vor descrie rezultatele anticipate pentru fiecare activitate şi sub-activitate menţionată la punctul  2.4.1] 
Nr. crt.
Activitate/subactivitate
Rezultatul
2.5. Managementul proiectului
 
[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi modul în care se va asigura managementul de proiect]
 
 
 Pentru membrii echipei de proiect, angajaţi ai solicitantului, se va completa următorul tabel.
Nume şi prenume
Rolul în proiect
Atribuţii în proiect
Experienţă relevantă  
 
În cazul în care solicitantul intenţionează să contracteze managementul proiectului , se va completa următorul tabel
Nr crt
Rolul în echipa de proiect
Atribuţii în proiect
2.6. Perioada de implementare a proiectului (se va avea în vedere că activităţile deja efectuate până la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul care face obiectul acestei cereri de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Pentru a avea o imagine corectă asupra procesului prin care trece un proiect de la depunere  şi până la semnarea contractului de finanţare, vă rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului.Vă rugăm să corelaţi informaţia privind durata de implementare a proiectului cu calendarul activităţilor prevăzute la punctul 2.4.1)
Precizaţi perioada implementării proiectului, exprimată în luni. (perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi 24 de luni)
2.7. Indicatori
 
[Solicitantul va completa în tabelul de mai jos acei indicatori specifici proiectului care contribuie la monitorizarea proiectului (minim 2 -unul de rezultat şi unul de realizare)]
 
 
 
 
Indicatori de realizare
Valoare la începutul perioadei de implementare
Valoarea la sfârşitul
perioadei de implementare
Valoarea la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiei
(36/60 luni de la data finalizării proiectului)
Nr de module funcţionale ale sistemului informatic
Nr de produse/servicii proiectate pe calculator
Indicatori de rezultat
Valoare la începutul perioadei de
implementare
Valoarea la sfârşitul
perioadei de implementare
Valoarea la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiei
(36/60 luni de la data finalizării proiectului)
Nr de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice
Nr de utilizatori (individuali, firme, instituţii) ai aplicaţiilor informatice
2.8. Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte
 
[se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în judeţ, modul în care proiectul se încadrează cu strategia locală de dezvoltare, etc., completând tabelul de mai jos, cu informaţii relevante pentru proiect]
Tip
Denumire
Mod de relaţionare
Program
Strategie
Proiect
Alt document relevant la nivel naţional/ regional
2.9 Taxa pe valoare adăugată
 
Sunteţi înregistrat ca plătitor de TVA la organele fiscale?
Dacă DA, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?
Dacă DA, vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate
2.10. Sustenabilitatea proiectului
 
[Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp, resurse umane, sustenabilitate tehnică](max 3500 caractere)
2.11 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului  [Se va răspunde la ambele puncte a) şi b) indiferent de opţiunea selectată, vă rugăm să justificaţi răspunsul]
  
Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
 
a) accelereze implementarea proiectului (maxim 1500 caractere)
Detaliaţi
b)este esenţială pentru implementarea proiectului (maxim 1500 caractere)
Detaliaţi:
2.12. Informare şi publicitate 
 
Nr.crt.
Activitatea de informare şi publicitate
Perioada estimată
Nr.Buc
1
Anunţ în presă privind începerea proiectului - obligatoriu
2
Anunţ în presă la finalizarea proiectului - obligatoriu
3
Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect - obligatoriu
4
Postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi siglei Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul rezultat din proiect - obligatoriu
5
Postarea unui link către site-ul web al instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro  - obligatoriu
3: CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
 
3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul "poluatorul plăteşte" (dacă este cazul)
[ Conform principilui "poluatorul plăteşte", poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare. Max 1500 caractere ]
3.2 Dezvoltarea durabilă
 
[ Explicaţi modul în care proiectul asigură dezvoltarea durabilă.
Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum. Max. 1500 caractere]
3.3 Egalitatea de şanse
 
[ Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garanteayă drepturi egale pentru cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţaeconomică şi socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă.
Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului. Explicaţi modul în care acest principiu a fost luat înconsiderare în: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, înmanagementul proiectului, în identificarea grupurilor
ţintă. Max: 1500 caractere ]
3.4 Achiziţii
 
Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achitiţiilor necesare pentru implementarea proiectului:
 Achiziţii demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanţare
Nr. crt.
Obiectul contractului necesar
pentru realizarea proiectului
Valoarea reală
(Lei fără TVA)
Data începerii 
procedurii 
Data finalizării
procedurii/Stadiul procedurii 
Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare
Nr. crt.
Obiectul contractului necesar
pentru realizarea proiectului
Valoarea estimată
(Lei fără TVA)
Luna estimată pentru  începerea procedurii *
Luna estimată pentru  finalizarea
procedurii
   * Se va completa cu nr. lunii (ex.  a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare    
 [ În cazul demarării anterioare semnării contractului de finanţare a  procedurii de achiziţie publică, solicitantul va anexa copia anunţului de lansare ] 
4. FINANŢAREA PROIECTULUI
 
4.1 Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială
 
[Coloanele "Pret unitar aprobat" si "Cantitate aprobata" sunt pentru evaluatori] 
 
 
RATA COFINANTARE INVESTITIE (%)
RATA COFINANTARE CONSULTANTA, AUDIT, INFORMARE, PUBLICITATE (%)
Cheltuiala
Pret unitar (fara TVA)
Pret unitar aprobat
 (fara TVA)
UM
Cantitate
Cantitate aprobata
Total 
(fara TVA)
TVA
Valoare eligibila 
(lei fara TVA)
Grant solicitat 
Contributie proprie eligibila
Rata de cofinantare
Valoarea neeligibila
 I.1.1 Cheltuieli pentru  achiziţionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip  desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.)                    
Subtotal I.1.1          
 I.1.2. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus                     
Subtotal I.1.2.          
Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor Subtotal I.1.1+Subtotal I.1.2.
 I.2.1 Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software necesare implementării proiectului, inclusiv baze de date şi soluţii de securitate                   
Subtotal I.2.1          
I.2.2. Cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice  - parte a proiectului - pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.                    
Subtotal I.2.2.          
Subtotal  : Cheltuieli pentru achiziţionarea de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how  
( I.2 .1+I.2.2 )          
Subtotal I : Cheltuieli cu investitii          
 II.1. Servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă               
Subtotal II.1          
 II.2. Cheltuieli pentru pregătirea documentaţiei necesară în procesul de achiziţii                    
Subtotal II.2          
 II.3. Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect                   
Subtotal II.3          
 II.4. Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului                      
Subtotal II.4          
 II.7. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea proiectului                    
Subtotal II.7          
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate 
 (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)          
III.1. Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate 
Subtotal III.1          
III.2. Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului.                 
Subtotal III.2.
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
   (III.1+III.2)      
 IV. Cheltuieli neeligibile                    
Subtotal IV          
Total proiect
 (I+II+III+IV)          
Valoarea totală a
proiectului, din care:
(lei)
Valoarea totală eligibilă a  Proiectului, din care:
(lei)
Valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR
(lei)
Valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naţional
(lei)
Co-finanţarea eligibilă
a Beneficiarului
(lei)
Rata de
cofinantare
Valoarea ne-eligibilă
a proiectului
(lei)
 
 Grafic estimativ al cererilor de rambursare
 
[Se poate solicita prefinantare reprezentand maxim 35% din Grant. Aceasta trebuie dedusă integral inaintea ultimei Cereri de Rambursare.
Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12 luni) şi maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni) şi se va reliefa în graficul de rambursare de mai sus. prima cerere de rambursare se va depune în maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie să reprezinte minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile]
 
 ! Suma tuturor Cererilor de rambursare trebuie sa fie egala cu valoarea totala a grantului acordat
 
Valoare Cerere Prefinantare
Procent din Grant
Data depunerii *
Nr. CR
Activitate/subactivitate
Data depunerii *
Suma estimativă
Procent din Grant
Deducere prefinantare
Suma estimativă de rambursat
Total asistenţă financiară solicitată        
* In formatul zi/luna/ an de la semnarea Cererii de Finantare 
 
5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI
 
 
 
5.1 DECLARAŢIE
Semnătură şi ştampilă
Inainte de transmiterea Cererii de Finanţare, apăsaţi butonul de mai jos pentru a verifica dacă toate câmpurile obligatorii 
au fost completate, apoi salvaţi documentul. După salvarea documentului, îl puteţi încărca pe site-ul MCSI, din contul Dumneavoastră.
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