București,
28.08.2017
MINUTA

Întâlnire de lucru în vederea clarificării anumitor aspecte privind definitivarea
Ghidului Solicitantului – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile
marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la
20.000 locuitori”
AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.
Evenimentul a fost organizat în data de 28.08.2017, sediul MADR la solicitarea AM POCU,
în vederea clarificării aspectelor semnalate pe parcursul perioadei de consultare publică
privind Ghidului Solicitantului ”CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile
marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000
locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, denumit în continuare GS-POCU-5.2.
Scopul întâlnirii: identificarea soluțiilor pentru optimizarea implementării măsurilor de
sprijin financiar pentru infrastructura socială, propuse de Grupurile de Acțiune Locală
(GAL) prin Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL).
Participanți:
MADR – DGDR-AM PNDR
- Secretar de stat MADR – Dănuț Alexandru POTOR
- Șef serviciu Alecsandra RUSU
- Consilieri din cadrul serviciului SLIN
Reprezentanți ai FNGAL (Invitație nr. 233.459/22.08.2017);
AM POCU
- Director adjunct – Carmen BOTEANU
- Carmen SANDU și Mihaela TEODORU consilieri din cadrul AM POCU
Experți ai MDRAPFE - DGPSMISCSEPE
- Irina NICHIFOR și Alina MIREA
Subiecte dezbătute:
 Prin proiectele finanțate prin POCU O.S.5.2 trebuie să se asigure
complementaritatea între Strategiile de dezvoltare locală finanțate prin PNDR și
POCU.


Beneficiarul unui proiect de infrastructură socială finanțat în cadrul PNDR
(proiect hard propus în cadrul SDL și selectat de GAL dar contractat la nivelul
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AFIR), poate să operaționalizeze această infractructură ( să asigure prestarea
serviciilor sociale propuse) prin surse proprii sau ca activitate de tip soft în
cadrul unui nou proiect depus și finanțat prin POCU. În situația în care se dorește
depunderea unui proiect în cadrul POCU, acesta trebuie să respecte condițiile de
eligibilitate și selecție menționate in Ghidul solicitantului aferent OS 5.2 POCU.
 Una dintre activitățile obligatorii aferente proiectului POCU este Activitatea
principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea
de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
- activitate de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru
proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura
LEADER din cadrul PNDR 2014-2020.
 Grupul țintă aferent proiectului POCU trebuie să fie alcătuit din persoane care
sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială și care locuiesc în teritoriul
acoperit de SDL finanțate prin PNDR. Astfel, grupul țintă pentru proiectul POCU
poate să fie din teritorii acoperite de una/mai multe SDL gestionate de GAL-uri
învecinate (din cadrul aceluiași tip de teritorii LESS sau teritorii MORE, fară a fi
mixate) în scopul atingerii indicatorului proiectului POCU, respectiv minimum 250
persoane/proiect și implicit activitățile proiectului POCU să deservească astfel
cât mai multe persoane din grupul țintă. Nu este obligatoriu ca toate activitățile
principale să se realizeze în teritoriu acoperit de SDL, dar trebuie să existe o
fundamentare adecvată în cadrul cererii de finanțare pentru aceste situații
posibile. (ex. activități de formare, ucenicie, stagii pentru absolvenții de
învățământ superior etc). Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă
- populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de
una/mai multe SDL formează comunitatea marginalizată căreia i se adresează
proiectul POCU.
 Fiecare activitate principală din cadrul proiectului POCU trebuie să fie foarte
bine fundamentată cu date din teritoriul vizat la nivelul proiectului POCU,
făcându-se trimitere și la nevoia descrisă în analiza diagnostic, respectiv în
SWOT (Cap I, III din SDL/SDL-urile aferente respectivelor teritorii). Astfel,
indiferent de natura activităților propuse prin proiectul POCU (servicii sociale,
ocupare, educație etc), acestea trebuie să fie legate de nevoile identificate în
SDL și să contribuie la atingerea obiectivelor SDL.
 În vederea creării oportunității accesării fondurilor POCU inclusiv pentru GALurile care nu au prevăzut inițial măsura pentru infrastructură socială, SDL se
poate modifica, conform procedurii specifice aplicabile la nivelul PNDR, cu
introducerea măsurii de servicii sociale, în condițiile în care se demonstrează
existența nevoii pentru activitățile respective în teritoriul acoperit de SDL.
A. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite
Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu (element de eligibilitate proiect POCU)
o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/
medico-socio-educaționale-activitatea principală 1) aferentă cel puțin unui proiect
hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL prin măsura LEADER în cadrul
PNDR 2014-2020 împreună cu o altă măsură /alte măsuri (activități principale), din

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: feadr@madr.ro
www.madr.ro

Pagină 2 din 9

care cel puțin una trebuie să vizeze ocuparea (activitatea principală 3 și/sau
activitatea principală 4).
 Activitatea principală 1 - obligatorie - Sprijinirea dezvoltării/furnizării de
servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare
integrate (medico-sociale)
- activitate obligatorie de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare
pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura
LEADER din cadrul PNDR 2014-2020. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri,
adulți/părinți
etc
recomandabil
prin
intermediul
centrelor
comunitare
integrate/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.
N.B. Pentru depunerea Cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nu este
obligatoriu ca solicitantul sa aștepte finalizarea proiectului hard de infrastructură socială
finanțat prin PNDR 2014-2020. Condiția minimă de îndeplinit în acest sens este existența
contractului de finanțare semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR
pentru proiectul hard iar beneficiarul contractului de finanțare prin PNDR (măsura
Leader) să aibă calitatea de solicitant/partener pentru cel puțin activitatea principală 1
menționată cadrul acestui ghid.
 Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la
educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii) prin acordarea unor pachete integrate ex. costuri de transport şi masă,
materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de
prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale
specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex.
îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate
nevoilor și specificului comunității etc.).
În cadrul acestei activități pot fi acordate premii pentru școli defavorizate și/sau pentru
profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în ceea ce privește atragerea
copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea prezenței zilnice,
îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extra curriculare cu o
participare mare a copiilor din grupul țintă, educația părinților etc.), în vederea
sprijinirii și stimulării creșterii calității actului educațional în școlile care deservesc copiii
din comunitățile țintite.
 Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața
muncii (ex. informare și consiliere profesională, formare profesională, alte
măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin
subvenționarea angajatorilor, evaluarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal, etc.), 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 .
 Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenorialului în cadrul comunității,
inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă,
prin acordarea de micro-granturi (subvenții), precum și a serviciilor de
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consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de
sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare.
În cadrul acestei activități, entitatea responsabilă cu implementarea acesteia va derula
subactivități prin care va acorda sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane apte de
muncă aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) sub forma unor servicii
personalizate de sprijin, de ex. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională
antreprenorială, sprijin pentru elaborare plan de afaceri etc., analiza și selectarea
planurilor de afaceri viabile.
Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri
de afaceri sunt aprobate vor beneficia de sprijin sub formă de micro-granturi
(subvenție) pentru înființarea firmei/ afacerii/ exploatarea ideii de business, precum
şi post-înfiinţare afacere (ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii
financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri,
management resurse umane, identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea
activității independente).
Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de
afaceri.
În situația în care proiectul va include acest tip de activități este obligatoriu ca sumele
prevăzute pentru acordarea de subvenții (micro granturi) să fie de minim 50% din totalul
bugetului prevăzut pentru această activitate.
Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 luni pe perioada implementării
proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 12 luni. Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii și poate fi contabilizată pe
perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.
N.B. Având în vedere faptul că din grupul țintă aferent proiectului POCU ( minimum 250
persoane) este obligatoriu ca minimum 50% să beneficieze de măsuri de ocupare (cel
puțin una dintre activităţile 3 şi 4), pe cale de consecință o altă activitate principală
obligatorie în cadrul proiectului POCU este cel puțin o activitate de ocupare.
Incidenţa ajutorului de minimis
 Activitățile 3 și 4 (sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii,
respectiv susținerea antreprenoriatului) vor face obiectul unei scheme de ajutor
de minimis care va viza exclusiv domenii non agricole. Beneficiarul finanțării
nerambursabile va asigura monitorizarea implementării măsurilor de ajutor de
minimis, în calitate de sub-administrator al schemei de ajutor de minimis.
N.B. – A fost transmisă informal (via e-mail) către Consiliul Concurenței schema de
minims pentru activitățile de ocupare 3 și 4, urmând ca în cel mai scurt timp să fie
demarat procesul de avizare a acestei scheme.
În ceea ce privește activitatea principală 1, aceasta nu a fost inclusă în schema de
minimis, având în vedere faptul că proiectul hard, finanțat prin PNDR nu se supune
cumulului de minimis și prin urmare proiectul complementar soft ar trebui să urmeze
aceeași regulă.
 Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de
identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de
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obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii
sociale)
 Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni
specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și
voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea. În cazul comunităților segregate sau a existenței unor
servicii segregate (precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de
informare care au ca scop pregătirea procesului de desegregare și integrare a
grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizează desegregarea școlară
și cea legată de locuire).
 Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale
persoanelor din grupul țintă (lucrări de reparații, consolidări structurale,
izolație termică și încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea
igienei locuinței și spațiilor conexe), pentru a reduce pericolul pe care locuirea
precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea
stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul
țintă.
B. Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili
 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii
sociali relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
 Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate
Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea uneia/
unora dintre acțiuni care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/
de rezultat solicitați prin prezenta cerere de propuneri de proiecte.
Pentru măsurile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare
locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență al comunității
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
N.B Parteneriatul cu autoritățile locale se referă la întreg proiectul POCU 5.2 pentru
toate activitățile principale prevăzute în proiect, nu exclusiv pentru activitatea
principală 1. Parteneriatul cu autoritatea publică locală este util inclusiv din perspectiva
evitării riscului de suprapunere a grupului țintă cu cel existent la nivelul altor proiecte,
ca de ex. O.S.4.1/4.2 POCU.
 Apelul de propuneri de proiecte va fi cu depunere continuă
 Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 36 luni.
 Valoarea maximă a proiectului este de 1 milion de euro, echivalent in lei la
cursul INFOEURO din luna lansării apelului.
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte lansate în contextul Axei Prioritare
5, OS 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat
este de 105.989.108,19 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul tipurilor
de regiuni.
C. Cofinanțare
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Potrivit prevederilor GS POCU-5.2 cofinanțarea diferă în funcție de tipul entității
solicitante (APL, ONG reprezentanți ai mediului privat). Aceasta se calculează astfel:
-

pentru activitățile 3 și 4 cofinanțarea este 0 (intensitatea sprijinului 100%);
pentru celelalte activități cofinanțarea se calculează în funcție de tipul de
beneficiar, conform procentelor înscrise în GS POCU-5.2;

Exemplu: pentru un proiect complex de 1.000.000 euro prin care urmează să se finanțeze
activitățile 1-4, din care pentru activitățile 3 și 4 se alocă maximum posibil de 200.000
euro, cofinanțarea se calculează în procentul corespunzător tipului de beneficiar, aplicat
la suma de 800.000 euro (suma rămasă în urma înlăturării alocației propuse pentru
activitățile 3 și 4).
D. Grupul țintă
Pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
 sunt persoane care au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de
Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în
orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori) și sunt persoane aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile
A/B/C de mai jos).
Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau
excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
(A) în risc de sărăcie
sau
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.
(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil
echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la
nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.
(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile
de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă
dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se
înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
•

să plătească chiria sau facturile la utilități,

•

să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

•

să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

•

să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

•

o săptămână de vacanță departe de casă,

•

un autoturism,

•

o mașină de spălat,
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•

un TV color,

•

un telefon.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii
sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu
vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor
total.
N.B O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială, poate fi încadrată și în una din următoarele categorii, în funcție
de tipurile de activități propuse în proiect, ca de ex:
 persoane adulte șomere sau inactive;
 persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
 persoane cu dizabilități;
 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice
care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în
gospodărie;
 copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ elevi, în special
copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma,
copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile
dezavantajate socio-economic (această categorie de grup țintă vizează măsurile
care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ
primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii), copiii din familii cu 3
sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți
în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu
separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în
cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau
sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care au părăsit școala
pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală,
care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore,
adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
 tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;
 adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
 părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu
risc de părăsire timpurie a școlii;
 persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip
a doua șansă, din categoriile:
 tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;
 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au
absolvit învățământul obligatoriu;
 adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul
obligatoriu;
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 familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței
și/sau terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;
 copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de
protecție specială etc.;
 victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime
ale traficului de persoane.
În vederea încadrării unei persoane din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială și în categoria „persoane cu dizabilități”, se poate face utiliza
definiția următoare:
 Persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice,
mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune
cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în
societate, în condiții de egalitate cu ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-2016.pdf)
Conform terminologiei utilizate în POCU, populația în risc de sărăcie sau excluziune
socială din teritoriul acoperit de una/mai multe SDL formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU și care va reprezenta grupul țintă
în cadrul proiectului POCU.
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care nu au acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără
adăpost (inclusiv copii și tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup
țintă eligibil dacă se constată că trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație
pe propria răspundere).
Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect
Pentru proiectele implementate în regiunile mai puțin dezvoltate/ în regiunea
dezvoltată (București-Ilfov), minimul obligatoriu pentru grupul țintă persoane din
comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care
beneficiază de servicii integrate este de 250 persoane. Este obligatoriu ca minimum
50% din grupul ţintă aferent acestui indicator să beneficieze de măsuri de ocupare
(cel puțin una dintre activităţile 3 şi 4).
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant - ținta
minimă este de 50% din numărul persoanelor care beneficiază de măsuri de ocupare.
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității de participant - ținta minimă este de 25% din
numărul persoanelor care beneficiază de măsuri de ocupare.
N.B. Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, UAT-urile care vor beneficia
de măsurile vizate în cadrul PI 9.vi, vor fi excluse de la finanțarea măsurilor similare
asigurată la nivelul AP 6 - PI 10.i, respectiv AP4 - PI 9.ii (OS 4.1 sau OS 4.2).
Această verificare se va realiza în cadrul procesului de evaluare și selecție prin
eliminarea de către evaluatori din cadrul proiectului a activităților similare, inclusiv
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bugetului aferent acestora pentru care sunt contractate proiecte la nivelul UAT-urilor
ce au comunități marginalizate finanțate prin O.S. 4.1 sau O.S.4.2.
Totodată, luând în considerare eventuala mobilitate a grupului țintă, trebuie avut în
vedere ca proiectul să conțină măsuri de atenuare a acestui risc.
N.B. Acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea responsabilității pentru
asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea sprijinului FSE
(servicii sociale/ medicale/ medico-sociale; servicii educaționale etc). Pentru serviciile
sociale, perioada de sustenabilitate aferenta proiectului POCU va fi cea solicitată prin
contractul de finanțare aferent infrastructurii hard finanțată prin PNDR. (diferenta de
timp rămasa de la contractarea cererii de finanțare POCU și până la epuizarea celor 5
ani solicitati prin contractul de finantare PNDR, conform Regulamentului FEADR).
Concluzii:
-

-

-

Minuta întâlnirii asumată de participanți va fi comunicată tuturor GAL-urilor;
Este necesar ca GAL-urile să fie implicate în informarea potențialilor beneficiari
ai acestor proiecte la nivelul teritoriului SDL gestionate;
Implementarea acestor proiecte poate întări impactul măsurilor SDL cu țintă în
2020;
În scopul evitării dublei finanțări, în situația în care GAL (care este ONG ca si
organizare juridică) este solicitant/partener al proiectului POCU se va avea în
vedere elaborarea distinctă a documentelor pentru contabilitate, fișe de post,
respectiv, angajări, pontaj etc;
Pentru nerealizarea indicatorului grup țintă (250 persoane) toate sumele aferente
proiectului POCU se recuperează integral;
Pentru depunerea Cererii de finanțare pentru proiectul POCU nu trebuie ca
solicitantul sa aștepte finalizarea proiectului hard de infrastructură socială
finanțat prin PNDR. Condiția minimă de îndeplinit în acest sens este existența
contractului de finanțare semnat cu AFIR pentru proiectul hard iar beneficiarul
contractului de finanțare prin PNDR (axa Leader) să fie solicitantul/partenerul
pentru cel puțin activitatea principală 1 din ghidul solicitantului O.S.5.2
POCU. În situația în care beneficiarul proiectului de infrastructura finanțat prin
PNDR (pentru proiectul hard) este diferit de solicitantul finanțarii prin POCU
O.S.5.2 activitatea principală 1, trebuie ca beneficiarul proiectului finanțat prin
PNDR să semneze documentele specifice
în scopul operaționalizării
infrastructurii de catre o altă entitate (furnizor de servicii sociale), înainte de
data depunerii cererii de finanțare aferentă O.S.5.2. POCU (în această situație se
vor atașa la cererea de finantare POCU, atât contractul de finanțare prin PNDR
axa Leader cât și documentele prin care beneficiarul acestui contract de
finanțare acordă dreptul de operaționalizare altei entități ce are calitatea de
furnizor de servicii sociale, în condițiile legii);
În situația în care pe parcursul implementării proiectului POCU, proiectul hard de
infrastructura socială finanțat prin PNDR axa Leader se reziliază, proiectul POCU
devine neeligibil, fiind recuperată întreaga sumă aferentă acestuia.
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