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Contribuţia comunitară solicitată pentru perioada de raportare (în EUR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcronimul proiectului

TOTAL

Tipul activităţii
Total 

(A)+(B)+(C)+(D)CDT          (A) Activităţi demonstrative
(B)

Management 
(C) Alte activităţi  (D)

PC7 - Acord de finanţare - Anexa VI - BGS IMM

Dacă există terţ, 
legătura cu 
beneficiarul

Sinteza raportului financiar - Proiect BGS IMM - a se completa de către coordonator

Rectificare
(Da/Nu)

Sistem de finanţare

Proiectul nr.

Beneficiarul 
nr.

Denumirea prescurtată
 a organizaţiei

până la: 



Proiectul nr. Sistem de 
finanţare

Acronimul proiectului
Perioada de la: zz/ll/aa Da/Nu

până la: zz/ll/aa Tip de participant
 

Denumirea juridică nn
Denumirea prescurtată a organizaţiei nn

50 sau 75 20 sau 60

CDT
(A)

Activităţi 
demonstrative (B)

Management 
(C)

Alte activităţi
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Costuri cu personalul
Tranzacţii cu executantul de 
activităţi CDT
Subcontractare
Alte costuri directe
Costuri indirecte

Sume forfetare/rată fixă/valoarea 
unitară declarată

Total 

Contribuţia comunitară maximă

Contribuţia comunitară solicitată

Da/Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi suma (în EUR)

A produs prefinanţarea pe care aţi primit-o orice fel de dobândă în conformitate cu articolul II.19? Da/Nu
În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi suma (în EUR)

4. Certificat privind metodologia
Da/Nu

Da/Nu

Numele auditorului

5- Certificat privind declaraţiile financiare

Da/Nu

Numele auditorului

 Ştampila beneficiarului

Procentul de finanţare a activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare tehnologică (CDT) (A)

Declaraţi costurile medii cu personalul în conformitate cu articolul II.14.1?

Dacă pentru costurile indirecte se aplică 
o rată fixă, specificaţi %

3- Declaraţie privind dobânda generată de prefinanţare (a se completa numai de către coordonator)

1- Declaraţie privind costurile eligibile/suma forfetară/rata fixă/valoarea unitară (în EUR)

Tipul activităţii

2- Declaraţie de venit

Aţi primit vreun transfer financiar sau contribuţie în natură, în mod gratuit, de la terţi sau proiectul a generat orice fel de 
beneficiu care ar putea fi considerat venit în conformitate cu articolul II.17 din acordul de finanţare?

Există un certificat privind declaraţiile financiare furnizat de un auditor independent şi anexat la prezenta declaraţie 
financiară în conformitate cu articolul II.4.4?

Există un certificat privind metodologia furnizat de un auditor independent şi acceptat de Comisie în conformitate cu 
articolul II.4.4?

Costul certificatului (în EUR), dacă a fost 
perceput în cadrul proiectului

Data şi semnătura

Numele persoanei (persoanelor) autorizate să semneze declaraţia financiară

6- Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului

Declarăm pe propria răspundere că:
- costurile declarate mai sus sunt legate în mod direct de resursele utilizate pentru atingerea obiectivelor proiectului şi corespund definiţiei 
costurilor eligibile prevăzute la articolele II.14 si II.15 din acordul de finanţare şi, după caz, în anexa III şi la articolul 7 (clauze speciale) din acordul 
de finanţare;

- veniturile declarate mai sus sunt singurele transferuri financiare sau contribu ţii în natură primite în mod gratuit de la ter ţi şi reprezintă singurul 
beneficiu generat de proiect care ar putea fi considerat drept venit în conformitate cu articolul II.17 din acordul de finanţare;

- dobânda declarată mai sus este singura dobândă generată de prefinanţare care corespunde definiţiei prevăzute la articolul II.19 din acordul de 
finanţare;

- există documentaţie corespunzătoare care să justifice informa ţiile declarate prin prezenta. Aceasta este pusă la dispoziţie la cererea Comisiei, 
precum şi în cazul unui audit efectuat de Comisie şi/sau Curtea de Conturi şi/sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora.

Costul certificatului (în EUR)

xecutant de activități de cercetare și dezvoltare tehno
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Beneficiarul nr.

Este prezenta o rectificare a unei declaraţii anterioare ?  

Formularul C -   Declaraţie financiară (a se completa de către fiecare beneficiar )

BSG IMM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codul de identificare a participantului (CIP



Proiectul nr. Sistem de 
finanţare

Acronimul proiectului
Perioada de la zz/ll/aa Da/Nu

până la zz/ll/aa

Denumirea juridică a terţului
Denumirea prescurtată a organizaţiei terţe nn

%

CDT
(A)

Activităţi 
demonstrative

Management 
(C)

Alte activităţi 
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Costuri cu personalul
Tranzacţii cu executantul de activităţi 
CDT
Subcontractare
Alte costuri directe
Costuri indirecte
Sume forfetare/rată fixă/valoarea 
unitară declarată

Total 
Contribuţia comunitară maximă

Contribuţia comunitară solicitată

Da/Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi suma (în EUR)

A produs prefinanţarea pe care aţi primit-o orice fel de dobândă în conformitate cu articolul II.19? Da/Nu
În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi suma (în EUR)

4. Certificat privind metodologia
Da/Nu

Da/Nu

Numele auditorului

5- Certificate privind declaraţiile financiare

Da/Nu

Numele auditorului

Ştampila terţului
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Activitate pentru beneficiarul nr.

Este prezenta o rectificare a unei declaraţii anterioare?  

Formularul C -  Declaraţie financiară (a se completa de către terţ, inclusiv membrii IMM A/G)

BSG IMM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codul de identificare a terţului (CIT)

Data şi semnătura

Numele persoanei (persoanelor) autorizate să semneze declaraţia financiară

6- Declaraţie pe propria răspundere a terţului

Declarăm pe propria răspundere că:
- costurile declarate mai sus sunt legate în mod direct de resursele utilizate pentru atingerea obiectivelor proiectului şi corespund definiţiei costurilor 
eligibile prevăzute la articolele II.14 si II.15 din acordul de subvenţionare, şi, după caz, în anexa III şi la articolul 7 (clauze speciale) din acordul de 
finanţare;

- veniturile declarate mai sus sunt singurele transferuri financiare sau contribuţii în natură primite în mod gratuit de la terţi şi reprezintă singurul 
beneficiu generat de proiect care ar putea fi considerat drept venit în conformitate cu articolul II.17 din acordul de finanţare;

- dobânda declarată mai sus este singura dobândă generată de prefinanţare care corespunde definiţiei prevăzute la articolul II.19 din acordul de 
finanţare;

- există documentaţie corespunzătoare care să justifice informaţiile declarate prin prezenta. Aceasta este pusă la dispoziţie la cererea Comisiei, 
precum şi în cazul unui audit efectuat de Comisie şi/sau Curtea de Conturi şi/sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora.

Costul certificatului (în EUR)

Există un certificat privind declaraţiile financiare furnizat de un auditor independent şi anexat la prezenta declaraţie financiară în 
conformitate cu articolul II.4.4?

Există un certificat privind metodologia furnizat de un auditor independent şi acceptat de Comisie în conformitate cu articolul 
II.4.4?

Costul certificatului (în EUR), dacă a fost 
perceput în cadrul proiectului

Procentul de finanţare a activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare tehnologică (CDT) (A)

Declaraţi costurile medii cu personalul în conformitate cu articolul II.14.1?

Dacă pentru costurile indirecte se aplică o 
rată fixă, precizaţi %

3- Declaraţie privind dobânda generată de prefinanţare (a se completa numai de către coordonator)

1- Declaraţie privind costurile eligibile/suma forfetară/rata fixă/valoarea unitară (în EUR)

Tipul activităţii

2- Declaraţie de venit
Aţi primit vreun transfer financiar sau contribuţie în natură, în mod gratuit, de la terţi sau proiectul a generat orice fel de 
beneficiu care ar putea fi considerat venit în conformitate cu articolul II.17 din acordul de finanţare?
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