ANUNȚ SELECȚIE PARTENER
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările
ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 362/2009 și ale Normelor metodologice
de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020.
Primăria SEACA DE CAMP, cu sediul în com. Seaca de Camp, str. I. Florescu, nr. 112,
jud. Dolj, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unui
parteneriat cu o entitate publică sau de drept privat, în vederea depunerii și
implementării unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN 2014-2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții
10 (i), Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,”Reducerea și prevenirea abandonului
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în
vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul
Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice (programul - Școală pentru toți).
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile
eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice. Ghidul aferent acestui
DMI se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină
respingerea oricărei candidaturi.
Profilul partenerului:
Sunt asteptate propuneri din partea organizațiilor care respectă următoarele condiții:


Să respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului și a partenerilor
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale



Să facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanți sau parteneri) eligibili în
cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice,
Programul ,,ȘCOALA PENTRU TOȚI”.

Solicitați și parteneri eligibili:
Solicitanți și parteneri eligibili

OS
6.2

OS
6.3

OS
6.4

OS
6.6

MENCS
și
agenții,
structuri/alte
organisme
aflate
în
subordinea/coordonarea MENCSşi alte organisme publice cu atribuții în
domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în
învățământul preuniversitar

Da

Da

Da

Da

Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din
rețeaua școlară națională

Da

Nu

Nu

Da

Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publicesauprivate, din
rețeaua școlară națională

Nu

Da

Da

Da

Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii
alternative, publici și privați(ex. Centre Județene de Resurse și Asistență
Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională, cabinete logopedice, cabinete de asistență psihopedagogică
etc.)

Da

Da

Da

Da

Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)

Da

Da

Da

Da

Instituții de cult și asociații religioase

Da

Da

Da

Nu

Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii
sociale

Da

Da

Da

Nu

Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel
preuniversitar (conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
acestea sunt Consiliile Județene –art. 91 alin(5), pct 1. și Consiliile locale art. 38, lit n)

Da

Da

Da

Da

Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate

Nu

Da

Da

Da

Organizații neguvernamentale

Da

Da

Da

Da

Parteneriatele între instituțiile de mai sus

Da

Da

Da

Da

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt cele prevăzute
în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.
Criterii de evaluare:
Evaluarea partenerilor se va face conform grilei:
Nr crt

Criterii

Puncte alocate

I. Experiența partenerului în domeniul derulării de proiecte cu finanțare
europeană
1

Cel puțin 1 proiect implementat sau aflat în implementare

20 puncte

2

2 sau mai multe proiecte implementate sau aflate în
implementare

40 puncte

II. Experiența partenerului în activitățile integrate ale proiectului
1

Cel puțin o activitate

20 puncte

2

Cel puțin 2 activități

40 puncte

3

Peste 3 activități

60 puncte

Punctajul maxim acumulat/partener: 100 puncte
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate și verificate în ordinea primirii lor.
Partenerii care nu îndeplinesc condițiile de eligibiliate nu vor fi incluși în etapa de
evaluare.
Partenerii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat.
1. Cerere de participare (Anexa 1)

2. Fișa Partenerului (Anexa 2)
3. Declarație de eligibilitate (Anexa 3)
4. Copie dupa Statutul organizației/ orice alt act de înființare al organizației
5. CV-urile (în format europass) a minimum 2 experți cheie cu experiență relevantă,
care vor fi implicați în proiect.
Partenerul selectat va fi contactat
documentatie/scrisoare de intentie .

la

datele

de

contact

furnizate

Solicitări de clarificări pot fi depuse până la: 04.11.2016, ora 16:00
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 10.11.2016, ora 16:00
Modalitatea de depunere a dosarelor:


la sediul Primăriei SEACA DE CAMP din com. Seaca de Camp, jud. Dolj



prin email primariaseacadecamp@yahoo.com



fax 0251320017

Persoană de contact: BALOI IULICA, telefon 0740227530
Lista finala a partenerului selectat va fi publicata in data 11.11.2016, ora 15.00.

in

