Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNT SELECTIE PARTENER

In conformitate cu prevederile OUG 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG
64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,
Asociatia ALIAT, cu sediul in C.F. Robescu nr. 4, sector 3, Bucuresti, CUI 10855863, anunta
organizarea unei proceduri de selectie pentru inlocuirea unui partener in cadrul
parteneriatului constituit cu entitati de drept public si privat, pentru implementarea
proiectului : „ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a
Orașului Hârșova”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 4 – “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de
investiție 9.ii „Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi rromii”,
apel de proiecte POCU/18/4/1/ cod proiect nr. 101308 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.
Profilul partenerilor
Sunt asteptate propuneri din partea entitatilor publice care respecta urmatoarele conditii:
Conditii generale de eligibilitate:
1. Sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanti sau parteneri) eligibili in
cadrul cererii de proiect, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, 4.1.
2. Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale.
Ghidurile aferente celor 2 Obiective specifice se vor descarca de pe site-ul
www.fseromania.ro.
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Conditii specifice de eligibilitate:

1. Entitatea trebuie sa fie o instituție publica de învățământ acreditata din rețeaua
națională (ISCED 0, respectiv nivelul preșcolar) din județul Constanta. Dovada
acreditării ISCED 0 se poate face prin atașarea la dosar a cel puțin unuia din
următoarele documente:


Document eliberat de către autoritățile competente (Ministerul educatiei sau
Inspectorat Școlar), care să ateste faptul că respectiva instituție are acreditat nivelul
preșcolar, aceasta fiind categoria de copii implicați în activitățile derulate de
instituția publică de învățământ;



Hotărârea consiliului local privind aprobarea planului de școlarizare la nivelul
comunei respective, pentru anul școlar 2016-2017 și anexele aferente care sunt parte
integrantă din această Hotărâre, din care să reiasă faptul că respectiva instituție are
acreditat nivelul preșcolar, aceasta fiind categoria de copii implicați în activitățile
derulate de instituția publică de învățământ;

1. Entitatea publica trebuie sa aiba expertiza relevanta in activitati educationale si
capacitatea de a desfasura urmatoarele activitati: „Dezvoltare metodologie pentru
activitati educationale desfasurate pentru prescolari, varsta 3-6 ani”; „desfasurarea
activitatilor de educatie timpurie conform curriculumului national pentru
prescolari”; „Sprijin pentru 25 de copii in vederea cresterea accesului si participarii
la educatia timpurie - invatamant prescolar” conform planului si graficului de
activitati al proiectului „ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate din
zona de Vest a Orașului Hârșova”, cod proiect nr. 101308
2. Entitatea publica trebuie sa aiba capacitatea de a contracta si coordona activitatea
urmatorilor experti: expert metodologie educatie timpurie, expert implementare
activitati educationale, educatori, ingrijitoare gradinita, expert activitate
parenting, expert consiliere si mentorat. De asemenea la dosar trebuie atasat pentru
Coordonatorul activitatilor institutiei in cadrul proiectului si CV Europass semnat și
datat pe fiecare pagină + dovezi ale experienței relevante pentru activitatea
prestată în cadrul proiectului (copii contracte, adeverințe) + declarație de
disponibilitate a expertului
3. Entitatea publica are capacitatea manageriala si financiara de a gestiona un buget
de 825.961,64 ron din care contributie proprie 16.519,23 ron conform bugetului si
datelor din Contractul de Finantare nr. POCU18/4/1/101308 impreuna cu anexele
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sale aferent proiectului ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate din
zona de Vest a Orașului Hârșova”, cod proiect nr. 101308

Organizatiile interesate sa participela selectie vor depune la sediul Asociatiei ALIAT sau
la adresa de e-mail: financiar@aliatong.ro, pana pe data de 19.12.2017, ora 13:00,
urmatoarele documente:
1. Scrisoare de intentie din care sa rezulte acordul pentru implicarea in proiect cu
mentiunea: ,,pentru selectia inlocuire partener proiect ADMIS”
2. Prezentare succinta a organizatiei din care sa rezulte experienta relevanta a
celor mai notabile realizari.
3. Documentele suport solicitate pentru dovedirea condițiilor de eligibilitate și
pentru criteriile de evaluare.
4. Nominalizare pentru coordonatorul activitatilor d-voastra. Se vor atașa - CV
Europass semnat și datat pe fiecare pagină + dovezi ale experienței relevante
pentru activitatea prestată în cadrul proiectului (copii contracte, adeverințe) +
declarație de disponibilitate a expertului
5. Acte doveditoare din care sa rezulte statutul, autorizarea de functionare si
domeniul de activitate al organizatiei, in copie conform cu originalul
Grila de evaluare:
1. Eligibilitatea partenerului conform conditiilor generale si specifice mentionate –
70 pct.
2. Activitatea relevanta in domeniul si activitatile specifice in proiect – 30 pct.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi verificate in ordinea primirii lor.
Partenerii selectati vor fi contactati la datele de contact furnizate in documentatie /
scrisoare de intentie.

