INSTRUMENTE STRUCTURALE
FACILITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Ce este Facilitatea de Asistenţă Tehnică?

Ce finanţează Facilitatea de Asistenţă Tehnică?

Facilitatea de Asistenţă Tehnică (FAT) este un instrument de finanţare susţinut de Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică, Axa prioritară 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi
coordonarea programelor.
Obiectivul Facilităţii este acoperirea necesităţilor urgente şi justificate intervenite în procesul implementării
instrumentelor structurale precum şi sprijinirea schimbului de experienţă şi multiplicării bunelor practici la
nivelul întregului sistem instituţional de gestionare a instrumentelor structurale.

FAT finanţează proiecte care acoperă următoarele obiective:
 redresarea urgentă a blocajelor de natură procedurală şi juridică legate de implementarea instrumentelor
structurale, cu caracter orizontal;
 îmbunătăţirea în general a funcţionării sistemului printr-o serie de analize şi studii care să furnizeze
recomandări şi linii directoare comune pentru mai multe programe operaţionale;
 sprijinirea schimbului de experienţă şi bune practici la nivelul întregului sistem de implementare a
instrumentelor structurale;
 sprijinirea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în elaborarea/revizuirea unor documentaţii de proiect
sau de atribuire cu finanţare prin instrumente structurale.

Care este instituţia responsabilă de managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică?
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este instituţia direct responsabilă de gestionarea Facilităţii de Asistenţă Tehnică. Din acest punct de vedere
are atribuţii în domeniul programării, contractării, monitorizării şi evaluării.

Cine poate solicita finanţare prin Facilitatea de
Asistenţă Tehnică?

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru proiecte?

Autorităţile de Management;
Autoritatea de Audit;
Autoritatea de Certificare și Plată;
Organismele Intermediare;
Agenţiile pentru Dezvoltare Regională;
Direcţia de Analiză şi Programare;
Direcţia Coordonare de Sistem;
Direcţia Monitorizare;
Unitatea Centrală de Evaluare;
ANRMAP;
UCVAP;
CNSC;
Autorităţi publice regionale, locale și centrale

Proiectul propus în solicitarea de servicii este considerat eligibil pentru finanţare din FAT dacă
îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

Care sunt contractorii pentru Facilitatea de
Asistenţă Tehnică?
Facilitatea
de
Asistenţă
Tehnică
vizează
contractarea unui grup de firme de consultanţă prin
încheierea unui acord-cadru pe 2 ani; aceste firme
vor acţiona ca agenţi de reacţie rapidă răspunzând
solicitărilor de servicii din partea autorităţilor
beneficiare.

Rezultate obţinute - rezultatele proiectelor eligibile trebuie să fie: analize, studii, rapoarte, planuri,
strategii, sondaje, materiale metodologice, ghiduri, instrucţiuni, standarde şi linii directoare comune,
proiecte de acte normative sau opinii de interpretare a legislaţiei existente, clarificări şi interpretări ale
regulilor procedurale care să asigure implementarea fluentă şi eficace a instrumentelor structurale şi
totodată, îmbunătăţirea în general a funcţionării sistemului. Proiectele de instruire nu pot face obiectul
finanţării din cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică.
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND
FACILITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

www.poat.ro şi www.fonduri-ue.ro

Coerenţa cu obiectivele FAT - vor fi eligibile numai acele proiecte ale căror obiective corespund întrutotul
cu obiectivele FAT.
Respectarea politicilor naţionale şi a celor comunitare - vor fi eligibile acele proiecte care asigură
convergenţa cu direcţiile şi principiile de acţiune prevăzute de politice naţionale şi cele comunitare,
inclusiv cu respectarea temelor orizontale.
Caracterul orizontal - proiectul trebuie să ofere tipuri de soluţii aplicabile pentru mai multe programe
operaţionale.
Evitarea suprapunerilor - nu vor fi acceptate solicitările de servicii pentru proiecte de asistenţă tehnică
eligibile pentru finanţare din alte domenii majore de intervenţie ale Programului Operaţional Asistenţă
Tehnică sau din alte componente ale programelor operaţionale.

Valoarea totală orientativă a proiectului - valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 42 000 lei
şi maxim 420.000 lei.
Durata de implementare a proiectului - durata de implementare a proiectului nu va putea depăşi 6 luni
calendaristice. În cazuri excepţionale şi justificate, ACIS va putea prelungi perioada de implementare
până la maxim 12 luni calendaristice.

Care sunt etapele obţinerii finanţării prin
Facilitatea de Asistenţă Tehnică?
1. Completarea solicitării de servicii de către
beneficiar
2. Transmiterea solicitării de servicii către ACIS
3. Verificarea solicitării de servicii de către ACIS
conform unei grile pre-definite
4. Lansarea procedurii de re-ofertare de către
ACIS cu semnatarii acordurilor-cadru pentru
proiectele acceptate şi semnarea acordului
de implementare dintre ACIS şi beneficiar
5. Evaluarea de către ACIS şi reprezentanţi ai
beneficiarului a ofertelor primite de la
semnatarii acordului-cadru
6. Semnarea contractului dintre ACIS şi
furnizorul selectat dintre semnatarii acorduluicadru
7. START pentru implementarea proiectului!

Cât durează procesul obţinerii finanţării?
Procesul de la momentul trimiterii solicitării de
servicii către ACIS până la momentul semnării
contractului pentru proiectul respectiv dintre ACIS şi
furnizorul privat durează aproximativ 2 luni.

email: asistenta.FAT@mfinante.ro
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