Subject: Schimbari importante in privinta apelului Acces la finantare 2020

Stimată doamnă,
Stimate domn,
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de
Program pentru Programul Dezvoltare locală, finanțat prin Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021, vă informează că, marți, 16 iunie 2020, a publicat un
corrigendum care aduce schimbări importante documentației aferente
schemei de granturi mici Acces la finanțare - 2020. Vă transmitem anunțul
spre informare și și totodată vă adresăm rugămintea de a-l disemina
colaboratorilor/partenerilor și altor entități interesate de acest apel de
proiecte, deoarece ne dorim ca aceste informații să ajungă la cât mai multe
autorități publice locale.
Schimbări importante în privința apelului Acces la finanțare 2020
Prin intermediul unui corrigendum<https://dezvoltare-locala.frds.ro/wpcontent/uploads/2020/06/SGM2_2020_CORRIGENDUM.zip> publicat
marți, 16 iunie 2020, Fondul Român de Dezvoltare Socială a prelungit până
la data de 17 iulie 2020 termenul limită de depunere a proiectelor în cadrul
apelului Acces la finanțare 2020 și a adus și alte modificări importante
documentației aferente apelului.
Astfel, a fost schimbată modalitatea de depunere a proiectelor, acestea
urmând a fi transmise prin intermediul unei platforme online, a fost
introdusă necesitatea deținerii semnăturii digitale în vederea depunerii
dosarului cererii de finanțare și au fost clarificate aspecte cu privire la
procesul de consultare comunitară necesar pentru fundamentarea
proiectului și cu privire la organizarea evenimentelor de promovare a
proiectului, în situații excepționale, precum cele generate de instituirea stării
de urgență sau de alertă.
Autoritățile locale interesate să depună o cerere de finanțare în cadrul
apelului sunt sfătuite să studieze cu atenție toate modificările introduse prin
corrigendum, înainte de a finaliza și depune proiectul.
Pentru informații complete despre modul în care fondurile pot fi accesate, vă
invităm să consultați pagina dedicată apelului Acces la finanțare
2020<https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/>.

Cu stima,

Stefan Dabu
Specialist Comunicare si Promovare
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Tel: 021/315.34.40
E-mail: sdabu@frds.ro
Web: www.frds.ro
Social media: Facebook & Twitter
FRDS – Fondul Roman de Dezvoltare Socialahttps://www.frds.ro

