Obligaţia notificării Autorităţii Naţionale din România privind depunerea unui / unor
proiecte de Cooperare Teritorială Europeană (necesară pentru semnarea contractelor
de cofinanţare)
Programul URBACT II a lansat, în data de 16 iunie 2009, un apel de proiecte pentru
crearea a 12 proiecte de tip Reţea tematică şi a 3 proiecte de tip Grup de lucru, în valoare
de aproximativ 9.420.000 euro, care să vizeze ambele axe prioritare ale Programului
URBACT II:
• Oraşe, promotoare ale creşterii economice şi ocupării forţei de muncă.
• Oraşe atractive şi unite.
În acest context, instituţiile din România – aplicante în cadrul Programului URBACT II
trebuie să notifice Autoritatea naţională privind participarea, în cadrul Programului
URBACT II înainte sau în termen de 1 lună de la transmiterea oficială a cererii de
finanţare către structurile de gestionare a programelor” de către partenerul lider de
proiect.
Această obligaţie survine ca urmare a aprobării Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe
nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale, în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană şi
condiţionează semnarea contractului de cofinanţare de la bugetul de stat.
Notificarea trebuie să respecte formatul standard de notificare, conform anexei la normele
metodologice, trebuie să fie semnată de persoana desemnată ca persoană de contact în
cadrul proiectului şi transmisă Autorităţii naţionale, cu confirmare de primire, utilizând
orice mijloc de comunicare: email, fax, poştă.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi Autoritatea Naţională pentru Programul
URBACT II din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – Direcţia
Cooperare Teritorială Internaţională, la următoarele date de contact:
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