CORRIGENDUM NR. 1 din data de 27.02.2012
eCULTURA
PROGRAM DE ACORDARE DE FINANȚĂRI PENTRU BIBLIOTECILE LOCALE SI CELE SCOLARE
DIN
COMUNITĂȚILE BENEFICIARE ALE PROGRAMULUI “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOASTERE”
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eCULTURA este o competiție organizată în cadrul proiectului “Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC
în scoli si biblioteci”. Competiţia va finanţa 30 de proiecte culturale dezvoltate de bibliotecile din
comunitățile beneficiare ale programului EBC. Fiecare proiect va putea atrage o finanţare în valoare
de maxim 16.000 RON si vizeaza dezvoltarea locală prin derularea unor activități culturale de către
bibliotecile din comunităţile EBC.
Pentru a asigura un grad cât mai mare de participare și a preîntâmpina eventualele probleme care
pot apărea în procesul de evaluare și de acordare de finanțări nerambursabile (granturi) pentru
dezvoltarea de proiecte culturale de către bibliotecile publice și cele școlare, pe baza întrebărilor de
clarificare și a sesizărilor primite de la solicitanții din comunitățile EBC se vor realiza modificări la
urmatoarele documente:
Ghidul Solicitantului
Anexa 2 - Acord de parteneriat
Anexa 3 –Adeverinta bibliotecar
Anexa 5 –Model buget proiect
În cele ce urmează sunt detaliate modificările aduse acestor documente.

1. Modificari la GHIDUL SOLICITANTULUI:
2.5. Eligibilitatea costurilor (pag.9)
 “Este obligatoriu ca fiecare proiect să cuprindă o cofinanţare de 3% din valoarea finanțării
nerambursabile, asigurată de Autoritățile Publice Locale, atât din partea Solicitantului cât și a
Partenerilor (detalii în capitolul 3).”
Se modifică astfel:
„Este obligatoriu ca fiecare proiect să cuprindă o cofinanţare de minimum 3% din valoarea
finanțării nerambursabile, asigurată de Autoritățile Publice Locale, din partea Solicitantului și
/ sau a Partenerilor (detalii în capitolul 3).”
 „Exemplu: dacă, de exemplu, costul total al proiectului dumneavoastră este de 16.000 RON
cofinanțarea minima necesară este de 480 de RON.”
Se modifică astfel:
„Exemplu: dacă, de exemplu, costul total al finanțării nerambursabile solicitate este de
16.000 RON cofinanțarea minima necesară este de 480 de RON.”
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2. Modificari la Anexa 2 –Acord de parteneriat
În urma intrebărilor primite, a reieșit necesitatea de a completa clar instituția care va semna acordul,
respectiv primăriile celor 2 parteneri si școala.
Modificare:
•
•

Se completeaza în clar la semnatari – Primărie în loc de biblioteca publică
Unitate scoalara în loc de Partener 2

In prezentul acord de parteneriat, va sunt solicitate numele a 2 reprezentanti pentru fiecare
partener. Pentru a nu îngreuna procedura se va solicita 1 singur reprezentant.
Modificare:
•

Se elimina a doua persoană solicitată la reprezentant legal.

3. Modificari la Anexa 3 –Adeverinta bibliotecar
Datorită situațiilor prezentate de mai multe comunități EBC în care nu există bibliotecar angajat
pentru biblioteca publică, postul fiind ocupat prin cumul de funcții sau decizie a primarului, pentru a
nu îngrădi participarea, se va permite completarea adeverinței împreună cu dovada ocupării postului
și de către alte persoane angajate în cadrul primăriei.
Se modifica textul astfel încât să acopere și situația în care există o persoană desemnată de primar
care ocupă și funcția de bibliotecar prin cumul de funcții.
Textul inițial:
 „Se adevereste prin prezenta că doamna/domnul___________________________________,
legitimat cu CI, serie____, nr________, este angajat pe durată determinată/nedeterminată
al instituției_______________________, având funcția de
.„
Se modifica astfel:
„Se adevereste prin prezenta că doamna/domnul___________________________________,
legitimat cu CI, serie____, nr________, este angajat pe durată determinată/nedeterminată
al instituției_______________________, având funcția de .................................. si răspunde
în calitate de bibliotecar pentru Biblioteca comunală a comunității.............................,
conform fisei de post/deciziei (se anexează în cazul cumulului de funcții).”

4. Modificari la Anexa 5 –Model buget proiect
Din cauza unei omisiuni se modifică astfel:
Rând 25 „Alte consumabile (detaliați)” se va modifica cu „Alte echipamente (detaliați)”.
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