13
85393
Nr._________/___.05.2022

Către,
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
Strada Polona nr. 2, București,
În atenția Domnului Sorin Munteanu, Director General UNCJR

Referitor la: proiectul de Ghid specific - Condiții de accesare a fondurilor europene
aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C15, COMPONENTA C15 –
EDUCAȚIE - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE,
Stimate Domnule Director General,
Vă trimitem în atenția Dvs., propunerile formulate la nivelul Consiliul Județean Harghita
urma analizării Ghidului specific:
proiectul de Ghid Specific – proiectul de Ghid Specific – Observații-MOTIVARE
Condiții de accesare a
Condiții de accesare a
fondurilor europene
fondurilor europene
aferente PNRR în cadrul
aferente PNRR în cadrul
apelurilor de proiecte
apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C15,
PNRR/2022/C15,
Componenta C15 – Educație Componenta C15 – Educație
– Construirea, echiparea și
– Construirea, echiparea și
operaționalizarea a 110
operaționalizarea a 110
creșe
creșe
Text ghid specific de bază
Text propus
Se propune completarea Având în vedere că prima
2.5. Suma alocată pentru rundă de atragere de
apelul de proiecte după cum fonduri este un apel
urmează:
competitiv conform Anexei 2

Pentru prima rundă de
atragere de fonduri să fie
alocate sume prestabilite la
nivel de țară pentru
municipii reședință de județ,
municipiul București, alte
municipii, orașe și comune și
subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor.

Grila de evaluare/selecția
proiecte depuse Investiția I1
– Construirea, echiparea și
operaționalizarea a 110 de
creșe, prin alocarea unor
sume prestabilită la nivel de
țară
pentru
municipii
reședință
de
județ,
municipiul București, alte
municipii, orașe și comune și
subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor se
asigură egalitate de șanse
pentru toate tipurile de
unități
administrativ
–
teritoriale care doresc să
acceseze prezentul apel de
proiect.

Rămânem în speranța ca în urma analizării propunerile formulate să conducă la un impact
în atingerea obiectivelor propuse în cadrul Componentei 15.

Cu stimă,
Vicepreședinte
Bíró Barna Botond
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Miercurea Ciuc, 12 mai 2022
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