Anunt Selectie parteneri pentru scrierea unor proiecte in cadrul Cererii de Propuneri de
Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate
rome”
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA UNEI PROCEDURI DE SELECŢIE PENTRU
ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU UN PARTENER/
CONSORȚIU ÎN VEDEREA SCRIERII ŞI IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT
POCU 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei discriminări”
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii.
Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Primăria Comunei Calinesti Judetul Arges anunţă organizarea unei proceduri de
selecţie a unui partener/ parteneri (entitate de drept privat) pentru încheierea unui Acord de
parteneriat în vederea scrierii şi implementării unui proiect în cadrul POCU 20142020, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI
3600) în comunitățile marginalizate rome”
Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună o scrisoare de intenţie însoţită de un
centralizator care să conțină portofoliul de proiecte implementate de aplicant (indiferent de
sursa de finanțare), precum și un număr de minim trei recomandări aferente contractelor
menționate în centralizator.
Scrisoarea de intenție va face referire la obiectivul general al proiectului propus de
partener/consorțiu, precum si referiri la activitățile eligibile propuse, indicatori și grupul țintă.
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere:
• Documentele vor fi depuse in Com. Calinesti, Arges, Cod Postal 117195 sau în formă
scanată la adresa de email calinestiarges@gmail.com până la data de 29.01.2016
• Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până
la data de 26.01.2016 inclusiv, la adresa de e-mail: calinestiarges@gmail.com
Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în
termen de maxim o zi lucrătoare.
Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:
 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele
comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din
totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare:



Cresterea gradului de incluziune sociala a membrilor comunitatii marginalizate prin
masuri integrate de ocupare, educatie si asistenta sociala

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
 Facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă
 Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar
și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete
integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii
medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și
specificului comunităţii etc.).
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea
la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate,
inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind
necesare.
 Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
 Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active
de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii
sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI/punctelor unice
de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul
rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul
centrelor comunitare integrate medico-sociale.
 Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii:
 Facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă
 Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar
și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete
integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii
medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și
specificului comunităţii etc.).
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea
la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate,
inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind
necesare.
 Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
 Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active
de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii
sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI/punctelor unice
de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul
rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul
centrelor comunitare integrate medico-sociale.



Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu în parte):
Criteriu
15 puncte
 Cifra
de
afaceri >500 mii euro
cumulata (ultimii 3 ani,
conform bilant 20122014)
 Participare anterioara in >3 proiecte
proiecte
similare(finantate din
FSE)
 Numar
mediu
de >10 angajati
angajati(medie ultimii 3
ani, conform bilant
2012-2014)

Punctaj
10 puncte
5 puncte
100 – 500 mii < 100 mii euro
euro

1-3 proiecte

0 proiecte

5-10 angajati

>5 angajati

*punctajul a fost calculat in functie de o medie estimata a participarii partenerilor in cadrul
proiectelor
**in caz de egalitate de puncte, departajarea se va face in conformitate cu experienta mai
mare in proiecte similare finantate din FSE
***beneficiarul poate decide seletarea mai multor parteneri, daca acestia nu pot indeplini
siguri sau nu sunt autorizati sa desfasoare integral activitatile propuse in proiect
Aplicanții vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de
finanțare în parteneriat cu Primaria Comunei Calinesti Judetul Arges fiecare partener
va suporta contribuția proprie aferentă bugetului său.
Anunţarea
aplicantului/
aplicanților
la secțiunea ANUNTURI de pe site-ul Primariei
www.primariacalinesti.ro

selectat/selectați
se
va
Comunei Calinesti Judetul

face
Arges

Primaria Comunei Calinesti,
Judetul Arges
20.01.2016
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Prevederi aplicabile aplicanților instituții publice
Solicitanţii instituţii publice au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale relevante:
OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu completările şi modificările ulterioare.
În procesul de selecție a partenerilor privați se va avea în vedere respectarea prevederilor
descrise mai jos.
Activitatea de selecție are la bază următoarele principii:
• Legalitatea;
• Transparenţa;
• Imparţialitatea;
• Nediscriminarea;
• Tratamentul egal;
• Proporționalitatea;
• Eficiența utilizării fondurilor;
• Asumarea răspunderii;
• Confidenţialitatea.
În vederea respectării principiului transparenței, instituția aplicantă publică, pe site-ul propriu,
anunțul cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entități
privată/private.
Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a
candidaturilor si trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
• Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă,
formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc);
• Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare;
• Obiectivul general și scopul cererii de finanțare;
• Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului;
• Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii;
• Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu în parte).
Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, termenele și orice alte
aspecte administrative sunt în sarcina exclusivă a instituției aplicante, conform legislației
incidente și a reglementărilor interne.
Totuși, instituția aplicantă va avea în vedere respectarea legalității și asigurarea trasabilității
tuturor documentele emise în cadrul procedurii de selecție, precum și regimul
incompatibilităților și conflictului de interese.
În ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere
respectarea cel puțin a cerințelor impuse de către AM prin Ghidul solicitantului aferent cererii de
proiecte în cauză.

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către
reprezentantul legal al instituției aplicante, care va conține cel puțin următoarele:
Referințe:
- procedura aplicată;
- numărul/ data anunțului și data publicării acestuia;
Conținutul raportului:
- Informații generale
- Legislația aplicabilă
- Calendarul procedurii de selecție
Modul de desfășurare a procedurii de selecție
- Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
- Informații privind toți oferanții/candidații participanți la procedură;
- Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalității interne
stabilite pentru selecție;
Concluzii și semnături
Publicarea rezultatelor procedurii de selecție
Instituția aplicantă publică pe site-ul acesteia anunțul cu privire la rezultatul procedurii de
selecție, care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind
oferanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare
dintre aceștia.

Primaria Comunei Calinesti,
Judetul Arges
20.01.2016

