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UNTATEA LE MANAGEIENT AL PROIECTULUI 
CONTROLUL INTEGRAT AL POLIJÀRII cU NUTRENŢ I 

Proiect cle Apel de depunere subproiecte cu nr. MÂP/01/2017, aferent Programutui 
Competitiv de Finanţarelnvestiţii Ia nivetul comunităţîtor tocale pentru 

reducerea polu ării cu nutrienţt 

Unitatea de Management at Proiectu[ui «Controtul lntegrat at Polu ării cu Nutrienţi (UMP-
JNPC), responsabi[ă  pentru împtementarea Proiectu[ui Contro[ul. lntegrat at Po[u ării cu 
Nutrienţi pentru perioada cie finan ţare adi ţională  2017-2022, vă  informează  că  în data de 
24 apri(ie 2017, tînisteruL Âpe[or 5i P ăduritor (MAP) inten ţionează  să  [anseze primul apet de 
subproiecte cu nr. MAP/01 /201 7, aferent Programutui Competitiv de Finan ţare «lnvesti ţti ta 
nivetut comunităţitor tocate pentru reducerea potu ării cu nutrienţi. 

Obiectivul programului/apetutui: Reducerea devers ăriLor de nutrienţi în corpurite de apă  
prin îmbunătăţirea amenajărilor destinate gunoiutui de grajd şi a staţiiLor de epurare a 
apetor uzate 5i prin protec ţia apei şi a terenuriLor expuse spre a fi afectate de cievers ărite 
de nutrienţi, 

l..ista Oomeniitor de lntervenţie pentru care se vor sotîcîta propuneri de Subproiecte: 
Di 1. Construirea unor p[atforme comunate de depozitare şi gospodărire a gunoiutui 
de grajd, a unor sisteme de compostare, ambatare / petetizare şi a unor staţii de 
biogaz pentru a promova o mai bun ă  gestionare a gunoiuLui de grajd; 
D1 2. Îmbunătăţirea amenajăriLor existente destinate depozit ării gunoiutui de grajd. 
i/sau compostării acestuia; 

Dl 4. Înfiinţarea de perciete forestiere de protec ţie. 

Cheltuietite eIigibite care vor fi suportate de Beneficiari, respectiv de MÂP, precum şi tiput 
cofinanţării pe fiecare tip de investi ţie sunt cele detatiate în Ghidut Soticitantutui. 

Beneficiari elîgiblti: Unit ăţi adiministrativ-terîtoriaLe sau asocieri între unit ăţi 
administrativteritoria[e alăturate. 

Critenite de eligibltitate pentru accesarea finan ţării pe fiecare tip de investi ţie sunt 
detatiate în Ghidut So[icitantutui. 

Termenut limită  pentru depunerea Notetor Conceptuate: apetut de subproiecte se va 
Lansa pe data cle 24.042017, si va rămâne deschis până  pe data de 30.06.2017, care va ft 
termenut timită  pentru depunerea Note[or Conceptuate. 

Evaluarea şi procedura de selec ţie: va avea dou ă  etape: 

• Etapa 1: evatuarea Notelor ConceptuaLe pe baza criteriitor de exctudere; 	. 
• Etapa 2; evatuarea Note[or Conceptuate care au fost cIectarate acceptate în urma 

primei etape, pe baza criterii[or catitative de evatuare. 
Doar Notete Conceptuate care îndeptinesc criteriite primei etape vor fi admise în cea de-a 
doua etapă . 

Ghidul Solicltantulul poate fi 
adresa www,lnpcp-campanle.r 
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