Nr. 56 /07.05.2020
APEL DE SELECTIE PENTRU DEPUNEREA FISELOR DE PROIECT POCU/ GAL GIURGIU - COMUNITATE
LOCALĂ RESPONSABILĂ /2020/5/1/OS5.1 in vederea selectării de către GAL GIURGIU - COMUNITATE
LOCALĂ RESPONSABILĂ a fișelor de proiect în conformitate cu intervențiile aferente POCU din cadrul
SDL GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ
Asociația GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ anunță lansarea apelului de fișe de
proiecte pentru intervențiile POCU din cadrul SDL GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALĂ
RESPONSABILĂ
În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:
 Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe
de proiect lansate de GAL GIURGIU COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA în cadrul SDL, etapa
a III-a a mecanismului DRLC (intervenții POCU)
 Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL - Giurgiu Comunitate Locală Responsabilă versiunea consolidata
Data deschiderii: 11.05.2020, ora 16.30
Data limită de depunere a fișelor de proiect: 30.06.2020, ora 20.30
Locul primirii fișelor de proiect este sediul Asociației “GAL Giurgiu – Comunitate Locală
Responsabilă” din Str. București nr. 49 – 51, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu de luni până vineri
între 16.30-20.30 sau online la adresa de e-mail galurbangiurgiu@gmail.com până la data de
30.06.2020, ora 20.30.
Tip apel: Apelul de propuneri de fișe de proiect este un apel competitiv restrâns, cu depunere și
verificare continuă
Număr apel: POCU/GAL Giurgiu Comunitate Locală Responsabilă/2020/5/1/OS5.1
Valoarea apelului: 2.955.000,00 euro. Valoarea apelului in lei = 14.312.542,50 lei
Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelului este cursul Infoeuro aferent
lunii lansarii apelului POCU OS 5.1 - luna Mai 2020, si anume: 1 EURO = 4.8435.
Valoarea minimă eligibilă fișă proiect: 101.000 euro
Valoarea maximă eligibilă fișă proiect: 2.955.000 euro
Valoarea cofinanțării minime eligibile a solicitantului/partenerului:
Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiect POCU
reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportat de
solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul proiectelor depuse în parteneriat.
Pentru entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
Axa
Tipuri
de Cofinantarile procentuale, pe tipuri de entitati cu rol de beneficiar/partener
prioritară regiuni
Institutii publice finantate integral din Ordonatori de credite ai bugetului de
POCU
venituri proprii si/sau partial de la stat, bugetului asigurărilor sociale de
bugetul de stat sau bugetele fondurilor stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi
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Pentru entitățile private
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NOTĂ: În situația în care un beneficiar/partener "Persoană juridică de drept privat fără scop
patrimonial" își stabilește o contribuție proprie alta decât "0", procentele de cofinanțare FSE și BS
pentru această entitate se vor aplica la valoarea rezultată din diferența dintre valoarea totală eligibilă
gestionată de beneficiar/partenerul în cauză și contribuția proprie asumată de acesta.
Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare
derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.
Contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, pentru cheltuielile care fac
obiectul schemei de ajutor de minimis, din totalul costurilor eligibile, este 0.
Modul de notificare al solicitanților privind rezultatul procesului de selectie:
Notificarea
solicitanților se va transmite prin poșta cu confirmare de primire din partea solicitantului.
Termenul de depunere a contestațiilor: Maxim 5 zile calendaristice de la data notificării
beneficiarului
Termenul de soluționare a contestațiilor: Maxim 10 zile calendaristice de la data limită de
depunere a contestațiilor în etapa de verificare a conformității și eligibilității, Maxim 30 zile
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calendaristice de la data limită de depunere a contestațiilor în etapa de evaluare tehnică și
financiară.
Intervențiile pentru care se pot depune fișe de proiect și valoarea apelului :
TIP INTERVENȚIE
Alocare financiară
maximă (Euro)
Identificarea si clarificarea documentelor de proprietate, cadastru si carte
50.000,00 €
funciara;
Reducerea gradului de abandon scolar si excluziune sociala a minorilor prin
600.000,00 €
sustinerea de programe complementare integrate, in special al minoritatii
rome - extinderea serviciilor de cresa si a programului scoala dupa scoala in
cadrul invatamantului primar pentru gradinitele si scolile la care au acces si
copiii din ZUM (dotare si modernizare unitate, dotare cabinete medicale
si/sau stomatologice si/sau psihologice pentru copii, masa calda, rechizite,
imbracaminte/incaltaminte, tabele scolare, excursii educative, angajarea
unor mediatori scolari, s.a.);
Campanie de informare şi educare a locuitorilor pentru acceptarea și
5.000,00 €
creșterea utilizării infrastructurii sanitare, precum si de preventie generala
pentru pastrarea starii de sanatate;
Parteneriat cu reprezentanţii mass-media pentru proiectele de dezvoltare a 5.000,00 €
zonei;
Realizarea de campanii pentru: securizarea zonei, cersetorie, prostitutie,
50.000,00 €
nediscriminare, egalitatea de șanse, non-discriminarea, egalitatea între
femei și bărbați, infractiuni minore si violenta
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de
1.645.000,00 €
muncă (inclusiv a ocupării pe cont-propriu, consiliere, orientare, cursuri de
formare profesionala si evaluarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal), realizarea unor parteneriate cu AJOFM si/sau societate
civilă si/sau furnizori de formare profesionala pentru calificarea forţei de
muncă si acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane
aflate in risc de excluziune sociala;
Crearea de întreprinderi sociale;
500.000,00 €
Crearea unui Centru Comunitar de Resurse in care se vor furniza si servicii
100.000,00 €
de ocupare.
Curs valutar: Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii este cursul Infoeuro aferent
lunii lansarii apelului POCU OS 5.1, respectiv curs Infoeuro Mai 2020 (1 EURO = 4.8435 lei)
Ce tip de apeluri de fișe de proiecte se lansează
În conformitate cu prevederile documentului ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE
LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU
PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, a prevederilor Ghidului SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor
de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1,
precum și cu PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE avizată de CCS Restrâns,
GAL GIURGIU va lansa apeluri de tip competitiv restrâns, cu depunere și verificare continua.
În cadrul prezentului Ghid se va lansa un singur apel de fișe de proiect.
Fișele de proiect sunt selectate de GAL GIURGIU printr-o procedură transparentă și echitabilă, cu
respectarea prevederilor documentului ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ
PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE
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20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, în conformitate cu PROCEDURA DE EVALUARE ȘI
SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE avizată de CCS Restrâns.
NOTA: Fișele de proiecte vor fi selectate de către GAL GIURGIU, în cadrul prezentului apel. Fișele de
proiecte căștigătoare vor fi ulterior dezvoltate în proiecte mature ce vor fi depuse în cadrul apelului
național de proiecte lansate de AMPOCU prin MYSMIS2014 pentru AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Lista de fișe de proiecte selectate de GAL GIURGIU trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să se încadreze în bugetul alocat proiectelor POCU conform bugetului Strategiei de Dezvoltare
Locala (2.955.000 euro).
- intervențiile POCU vor viza cel puțin două din tipurile de acțiuni finanțabile prin POCU 20142020 AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1
Apelul lansat de GAL GIURGIU este de tip competitiv. Selecția fișelor de proiecte se va face în baza
punctajului obținut, în limita bugetului aprobat. În cazul fișelor de proiecte POCU nu se aplică
modalitatea de selecție ”primul venit-primul servit”.
















Cine poate solicita finanțare:
Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea
acestora.
Unități școlare
Inspectorate Școlare Județene
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați
în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea
Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului
nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale
teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului
social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale
teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu
Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind
economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome,
neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor
de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare
locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.
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Rezultate asteptate:
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de fișe de
proiecte îl reprezintă: - Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC

Indicatori specifici Strategiei de Dezvoltare Locală

UM

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona urbană
marginalizată (ZUM)
Creșterea capitalului uman al comunității
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii
în rândul copiilor și tinerilor din ZUM
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante
pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și
de beneficii sociale
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de
care dispun în zonă (comunitare, medicale, educaționale, sociale)
Creșterea capitalului material/economic al comunității
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM,
din care femei, tineri, romi
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare
individualizate, din care femei, tineri, romi
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și
curățenia zonei
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de proprietate
asupra locuinței/ adăpostului
Creșterea capitalului social al comunității
Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a nivelului
de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum
și în instituții
Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor
obiective comune
Creșterea capitalului simbolic al comunității
Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere cu
vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului
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Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect pot fi accesate în cadrul site-ului
www.galurbangiurgiu.ro
Fișa de proiect POCU este publicată pe site-ul GAL GIURGIU www.galurbangiurgiu.ro ca anexă la
GHIDUL SOLICITANTULUI;
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Mențiune: În cazul in care un criteriu de selecție nu este îndeplinit, un criteriu de selectie nu
indeplineste punctajul minim sau nu este îndeplinit punctajul minim de 70 puncte prevazut în
cadrul evaluării tehnice și financiare, fișa de proiect nu va fi selectată;
Ghidul Solicitantului GAL Giurgiu este anexat prezentului apel si este publicat pe site-ul GAL
GIURGIU www.galurbangiurgiu.ro
Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații:
Adresă: Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Sos. Bucuresti nr. 49-51 / 57
E-mail: galurbangiurgiu@gmail.com, Tel. 0722143087
Site: www.galurbangiurgiu.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina
de internet www.galurbangiurgiu.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice,
precum și alte comunicări / clarificări.
Evaluarea și selecția fișelor de proiecte vor respecta prevederile din Procedura de evaluare și
selecție a fișelor de proiect depuse la GAL GIURGIU revizuită și avizată de CCS Restrâns, disponibilă pe
site-ul GAL GIURGIU www.galurbangiurgiu.ro.
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