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Măsură
Întrebări
M5/6A Sunt organizat ca intreprindere individuala si la capitolul 4
(pagina 38) scrie ca trebuie sa depun o declaratie speciala
privind veniturile realizate in anul precedent depunerii
proiectului care sa fie inregistrata la Administratia Financiara.
Sa inteleg ca este vorba despre declaratia 221 depusa pentru
anul 2016 sau aste vorba de alta declaratie. Daca da, va rog sa
imi specificati exact care este aceasta.
Tot la aceeasi pagina, la punctul 2.1 se face precizarea ca daca
solicitantul este infiintat cu cel putin 2 ani financiari inainte de
anul depunerii cererii de finantare se vor depune ultimele 2
situatii financiare. Adica eu trebuie sa depun declaratia 221
pentru anul 2015 si anul 2016?

Răspunsuri
Conform ghidului Solicitantului aferent M5/6A, capitolul 4,
subcapitolul 4.1. Documentele necesare la depunerea Cererii de
Finanțare, este necesar să depuneți unul din documentele solicitate la
punctele 2.1-2.4, corespunzător situației dvs:
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi
pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care
rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și
pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0).
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari
înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimile
doua situaţii financiare).
Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de
finantare.
Sau
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul
precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia
Financiară (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care
rezultatul brut obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie
pozitiv (inclusiv 0)
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M5/6A

Am incercat sa completez cererea de finantare si nu pot sa
bifez nici o caseta. As vrea lamuriri in ceea ce priveste
modalitatea de bifare a casutelor.

M5/6A

Este o nota de subsol la ultima pagina din planul de afaceri.
Nota suna asa:
,,Dacă pe parcursul perioadei de implementare, la verificarea
transei a doua de plată si în perioada de monitorizare a
proiectului se constată că nu au fost îndeplinite / respectate /
menţinute condiţiile de eligibilitate si de selecție (cu excepția
CS1.1) prevăzute în PA, se va proceda la rezilierea contractului
și recuperarea integrală a sprijinului acordat.,,

şi/sau
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la
depunerea cererii de finanțare;
Sau
2.3
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia
Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate
anterior depunerii cererii de finantare.
Referitor la Cererea de finanțare, vă transmitem că modelul ce se
găsește pe adresa de web www.galdunareadesud.ro este
corespondentul sM. 6.2., cu mențiunea că este în format word,
completarea realizându-se totdeauna în spațiile albe, cu informațiile
solicitate sau cu ”X” unde este necesar.
Nota de subsol ”Dacă pe parcursul perioadei de implementare, la
verificarea transei a doua de plată si în perioada de monitorizare a
proiectului se constată că nu au fost îndeplinite / respectate /
menţinute condiţiile de eligibilitate si de selecție (cu excepția CS1.1)
prevăzute în PA, se va proceda la rezilierea contractului și
recuperarea integrală a sprijinului acordat.,, se referă la CS1 Proiecte
generate de tineri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii
proiectului., nu la CS.1.1, fiind o greșeală de tehnoredactare.

