Anunt selectie de parteneri- Program Operational Capital Uman (P.O.C.U.)

Primaria Comunei Rediu anunta organizarea unei proceduri de selectie de parteneri, entitati de
drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital
Uman (POCU), pentru apelul Dezvoltare Locala Integrate (DLI 360°) AP4 - Incluziunea sociala si
combaterea saraciei in comunitatile marginalizate.
Pentru desfasurarea activitatilor specifice proiectului, Primaria Comunei Rediu in baza OUG.
64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, face prezenta selectie de parteneri, care
vor participa la intocmirea, depunerea si implementarea proiectului.
Obiectivul general al proiectului va fi: Reducerea nivelului de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate , de la nivelul Comunei Rediu prin infiintarea unui Centru Multifunctional de
Asistare Integrate (CMAI), care va furniza activitati integrate precum ocupare, locuire, educatie, sanatate
si asistenta sociala, persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata validata. acest Centru asigurand sj sustenabilitatea activitatilor sale dupa incheierea
proiectului.
Activitatile efective vor fi stabilite impreuna cu partenerii in functie de nevoile locale, problemele
identificate prin analiza situatiei locale, ce necesita rezolvare - in limita ghidului de finantare.
In vederea depunerii cererii de finantare si a implementarii activitatilor proiectului, Primaria
Comunei Rediu cauta parteneri, entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania, astfel:
• un partener (PI) responsabil in domeniul facilitarii dezvoltarii comunitare, promovarii
antreprenoriatului sj antreprenoriatului social si facilitarii formarii profesionale si a ocuparii
beneficiarilor proiectului. Partenerul va implica in proiect minim 7 experti in vederea derularii
activitatilor.
• un partener (P2) responsabil cu activitati educationale, formale si non-formale. Partenerul va
implica in proiect minim 5 experti in vederea derularii activitatilor.

CRITERII ELIGIBILITATE

Candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile din Ghidul solicitantului, conditii
specifice si regulile generale de eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului - Conditii generale.
Aplicatia pentru Partenerii interesati:
1 .Capacitate operationala si financiara - se vor depune urmatoarele documente:
- certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sj
taxelor locale;
-certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat (ANAF - Directia Generala a
Finantelor Publice);
- declaratia pe proprie raspundere in care se va preciza cifra de afaceri, (viitorii parteneri trebuie sa fi
inregistrat venituri de minim 50.000 de lei/an), pentru anii 2013, 2014 si 2015
2.Experienta minim 1 an in proiecte de formare profesionala- se va depune o scrisoare de intentie in
care se va mentiona activitatile/proiectele desfasurate in acest sens.
3.O declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte urmatoarele aspecte:
-faptul ca nu se afla in stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciara, nu are incheiate concordate, nu si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani
dinaintea depunerii cererii de finantare sau nu face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau
se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de
reglementarile nationale.
-reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
potentialului partener nu au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un
delict legat de conduita profesionala;
-reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea nu au comis
in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le
poate justifica;
-nu se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intruna din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele
12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Najionala de Administrare Fiscala;

-reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea nu au
fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o
organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale
Comunitajilor;
-partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a acestora si
persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor nu se afla in situatia de
conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in
vigoare
-nu se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii;
-potentialul partener nu se afla pe lista beneficiarilor exclusi de la finantare in urma rezilierii
contractelor de finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa
semneze contractul de finantare- Baza legala de avut in vedere in situatia in care solicitantului NU i se
poate acorda finantarea nerambursabila solicitata: REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al
Consiliului (art. 106)

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PARTENERI
1.Experienta in derularea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile: 6 puncte
1 proiect in calitate de partener – 1 puncte
1 proiect in calitate de beneficiar - 2 puncte
Se va depune o lista de proiecte in care vor fi mentionate titlurile, finantatorul, calitatea detinuta de
organizatie/companie in cadrul proiectului, perioada de implementare.
Pentru fiecare proiect se cumuleza puncte, dar nu mai mult de 6 puncte in total.
2.Experienta anterioara in cadrul unor parteneriate de programe de formare profesionala: 8 puncte
1 parteneriat - 2 punct
Se va depune o lista de parteneriate in care vor fi mentionate obiectul parteneriatului, perioada de
derulare.

Pentru fiecare proiect se cumuleaza puncte, dar nu mai mult de 8 puncte in total.
3.Experienta in programele de formare profesionala: 6 puncte

Organizatia/compania are la dispozitie echipa cu experienta in domeniu – 2 punct/expert
Se vor depune CV-urile expertilor pe care organizatia/compania ii va implica in proiect, insotita de o
declaratie de disponibilitate a acestora in cazul in care ei nu sunt angajati ai organizatiei. Pentru flecare
expert se cumuleaza puncte, dar nu mai mult de 6 puncte in total.

Punctaj cumulat pe toate criteriile = 20 de puncte
EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare.
Vor fi declarati castigatori participantii „admisi" care intrunesc numarul cel mai mare de puncte.

Data limita 15.09.2016

ANUNTAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR
Partenerii selectati vor fi contactati direct in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea dosarelor de
candidatura.

SECRETAR

