Reluare concurs selecție parteneri

Primaria comunei Măieruș, județul Brașov selecteaza partener pentru un
proiect POCU 2014-2020, Obiectiv specific 4.1
Data Afisarii

28.07.2016

Termen limita
10.08.2016

Primaria comunei Măieruș anunta reluarea organizarii procedurii de selectie pentru identificarea
unui partener în vederea conceperii, scrierii și depunerii unui proiect spre finantare in cadrul Axei
prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Programul Operational Capital Uman POCU
2014-2020, intrucat la selectia organizata in periooada 18.07 – 28.07 nu s-a prezentat niciun
candidat.
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”
(Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a). Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socioeconomica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3,
alin 1, a).
Componentă 1 - Apel : POCU/19/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care
există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând
minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de
sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate /1/Reducerea numărului de
comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați
încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
Obiectiv:

In cadrul apelului de proiecte deschis este vizat obiectivul specific 4.1, Reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista
populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate care are ca rezultat
asteptat un numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome.
Scopul proiectului (obiectivul general) este reducerea numarului de persoane din comunitatile
marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala,in care exista populatie apartinand
minoritatii rome, din satele comunei Nadeș.

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi:





furnizarea la nivelul comunitatilor marginalizate a unor servicii sociale / medicale / medico
sociale etc., pentru care este asumata sustenabilitatea activitatilor din proiect dupa
finalizarea acestuia, prin includerea actiunilor sale in planul local de masuri privind insertia
cetatenilor romani de etnie roma (conform Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a
cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor 2012-2020)
finantarea de activitati elaborate in baza nevoilor concrete ale comunitatii marginalizate /
comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, identificate la
nivelul comunei.
asigurarea unei abordari integrate, evitarea unor masuri disparate, mono-sectoriale, a caror
eficacitate ar putea fi diminuata in lipsa unor masuri eficiente de acompaniere a masurilor
principale; evitarea neajunsurilor legate de o insuficienta adaptare la specificul local al
nevoilor persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata

Principalele activitati care vor fi derulate in cadrul proiectului

1. activitati / sub-activitati in domeniul educatiei (de exemplu educatia timpurie de nivel anteprescolar si prescolar, invatamant primar, secundar a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a
scolii)

2. activitati / sub-activitati in domeniul ocuparii fortei de munca (de exemplu consiliere, orientare,
formare profesionala, evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal,
subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, participarea
la programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont-propriu etc.)
3. activitati / sub-activitati in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale / medicale / medicosociale)
4. activitati / sub-activitati in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit (inclusiv reabilitarea
locuintelor si/sau legalizarea asigurarii de utilitati

5. activitati / sub-activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte

6. activitati/ sub-activitati in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului

7. alte activitati implicate de proiectele finantate prin FSE: teme orizontale, promovare, publicitate,
etc.

Viitorul partener trebuie să fie persoane juridice care au implementat minimum un proiect din fonduri
europene și au experienţă de minimum 12 luni în domeniile/activitățile în care vor fi implicate.
Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:
- Scrisoare de intenție
- Fișa partenerului
- Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 20142020
- Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 20142020
- Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că
partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de
intenție – copie certificată conform cu originalul.
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată
rubrica DA.
Conformitatea documentelor

Au fost depuse toate documentele menționate

DA

DA

NU

NU

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării
proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție
DA
NU

Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și are experiență
de minim 12 luni în desfășurarea activităților propuse
DA
NU
Persoanele juridice interesate sunt invitate sa depuna dosarul de participare pana la data de
10.08.2016, ora 15.00 la sediul Primariei Măieruș
Adresa
Primăria comunei Măieruș
str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Brașov

Date de contact: Tel. 0268-284 771 / Fax: 0268-284757,
achizitii@comunamaierus.ro, www.comunamaierus.ro.

