Proiect cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

Procedura de evaluare și selecție a fișelor de
proiecte la nivelul GAL Plaiuri Someșene

VARIANTA SEPTEMBRIE 2020

2

3

1 Cadru general
1.1 Scopul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte
Prezentul document are scopul de a asigura un proces de selecție și evaluare nediscriminatoriu și
transparent prin conceperea unor criterii de eligibilitate și selecție obiective care stau la baza lansării
apelurilor de selecție de proiecte.
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor este realizată în conformitate cu cerințele cererii de
finanțare, Sub-activitatea 4.1. Elaborarea procedurii de evaluare și selecție, în cadrul proiectului
Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) Plaiuri
Someșene, Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018, finanţat prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020 şi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și cu Orientările pentru
Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor
cu peste 20.000 de locuitori 2019.
Procedura este realizată cu respectarea indicatorilor asumați în Strategia de Dezvolare Locală (SDL) a
Municipiului Gherla. Procedura de evaluare și selecție cuprinde etapele și modul de organizare a
procesului de evaluare și selecție a propunerilor de fișe de proiecte, metodologia de evaluare și
selecție a propunerilor de fișe de proiecte, regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului
de Evaluare și Selecție la nivelul GAL Plaiuri Someșene, precum și anexele cu documentația necesară
în desfășurarea optimă a acestui proces. Cu ocazia selecționării intervențiilor și a apelurilor de propuneri de
proiecte se va verifica coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
(DLRC), prin acordarea de prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și
țintelor strategiei.
Prevederile prezentului document pot fi detaliate/completate prin Apelurile de proiecte ce vor fi lansate la
nivelul GAL Plaiuri Someșene. În cazul unor dispoziții contrare/necorelate între prevederile prezentului
document și cele ale Apelurilor de proiecte vor prevala prevederile Apelurilor de proiecte. Orice demers privind
realizarea unor proiecte prin interemediul GAL Plaiuri Someșene trebuie să se fundamenteze pe informațiile din
Strategia de Dezvoltare Locală Gherla.
Procesul de evaluare și selecție respectă următoarele condiții:

•
•
•
•

•
•

Este nediscriminatorie și transparentă;
Cuprinde criterii obiective în ceea ce privește selectarea proiectelor;
Conține prevederi pentru evitarea conflictul de interese;
La nivelul decizional privind selecția proiectelor niciunul dintre tipurile de actori implicați
(sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu deține
mai mult de 49% din drepturile de vot;
Cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu
au statutul de autorități publice;
Selecția se face prin procedură scrisă.

Procedura va fi aprobată de Consiliul Director CD, iar pentru asigurarea transparenţei, aceasta va fi postată pe
pagina de web a GAL și/sau afişată la sediul GAL etc.
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, Furnizorii publici de
servicii sociale sunt:
a) structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice
locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la
nivel de sector, oraș municipiu și județ.
b) unități sanitare, unități de învățământ și alte instituții publice locale la nivel de sector,
oraș, municipiu și județ, care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizorii privați de servicii sociale pot fi ( potrivit prezentului ghid):
a) asociații și fundații constituite în conformitate cu legislația în vigoare (de ex. Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare), inclusiv filiale și sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale
recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România.
b) unități de cult/ structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România
conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor*) și constituite conform statutului de organizare și
funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor
recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă:
http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente
atașate.
•
•

Unități școlare și Inspectoratele Școlare Județene
Întreprinderi de eocnomie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii
nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585 / 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind
economia socială. Aceste entități pot depune proiecte doar în cadrul apelului dedicat,
respectiv POR/2019/9.1/1/întreprinderi, , în cadrul schemei de ajutor de minimis
aprobata prin Ordinul MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul
POR 2014-2020.
Axa prioritara

Tipuri de regiuni

Cofinanțare UE
%

Regiuni mai puțin
dezvoltate

AP 9
POR

În

cadrul

APELULUI

DE

95

PROIECTE

Cofinanțare nationala
Cofinanțarea
proprie
Cofinanțare
(beneficiar)%
publică
(buget de stat)%
2

POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

3

destinat

întreprinderilor de economie socială de inserție, contribuția proprie a solicitantului de
finanțare este 0%, rata de cofinanţare (finanțarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată
pentru un proiect, cu respectarea plafonului de minimis) este de 100% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile.
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•

Unități școlare și Inspectoratele Școlare Județene

Contribuțiile solicitantului/ partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de
minimis/ Contribuția eligibilă minima a solicitantului și a partenerilor, după caz, pentru cheltuielile
care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, din totalul costurilor eligibile, este 0.
(conform Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MYSMIS a
cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a IIIa a
mecanimsului DLRC B)

2.3 Calendarul estimative al lansării intervențiilor prevăzute în SDL
Calendarul lansării apelurilor în conformitate cu intervențiile SDL este unul estimative și poate fi
modificat sau actualizat înainte de lansarea apelului/ apelurilor cu respectarea unui termen de 10
zile calendaristice.
2.3.1 Anexa 4 – Calendarul estimative al lansărilor

2.4 Modalitatea de înregistrare a fișelor de proiecte
Fișele de proiecte vor fi depuse de către Beneficiari la sediul Asociatiei GAL PLAIURI
SOMEȘENE, respectiv la următoarea adresa: str. Bobilna, nr. 2, Mun. Gherla, judetul Cluj,
în între orele 14:00 – 18:00, în vederea îngregistrării acestora.
Beneficiarii vor depune fișele de proiect atât în format printat care să conțină OPIS, cuprins
și Scrisoare de înaintare, precum și pe CD, în format PDF.
Apelurile de fișe de proiecte vor avea a sociat un număr compus după următorul model:

•
•

nr. POCU/GAL/Anul deschiderii/5/nr. Apel/OS 5.1/Intervenție
nr. POR/GAL/ Anul deschiderii/9/nr. Apel/OS 9.1/Intervenție

2.5 Constituirea Comitetului de evaluare și selecție (CES) și numirea
membrilor evaluatori
Comitetul de evaluare și selecție are rol de avizare atât a procesului de evaluare , cât și a celui de selecție
pentru fișele de proiecte depuse.
Membrii CES și cei evaluatori au obligația de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în
adoptarea decizilor și vor completa o declarație în acest sens.
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fișe de proiecte selectate eligibile sau ne-eligibile. Notificarea beneifciarilor privind rezultatul etapei CAE se va
transmite în termen maixm de 2 zile lucrătoare de la data publicării listei intermediare de proiecte selectate
eligibile sau ne-eligibile, de la care se va calcula termenul de contestații în care aplicantul/beneficiarul poate
formula contestația daca fișa i-a fost respinsă și este ne-eligibilă.
GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referioare la îndeplinirea condițiilor de eligbilitae,
conformitate administrativă și selecție, dacă este cazul. În procesul de evaluare și selecție a fișelor
de proiect, în etapa CAE pot fi solicitate maximum 2 solicitări de clarificări.
Prezența membrilor CES este obligatorie la momentul aprobării Rapoartelor de selecție (intermediar și
final), iar prezența reprezentanților OIR/ADR (după caz) la momentul aprobării Rapoartelor de selecție
final, rapoarte care vor conține date referitoare la etapa CAE.

Etapa de evaluare tehnică și financiară reprezintă cea mai importantă parte a procedurii și va fi realizată de CES în baza
grilei de verificare tehnico-financiară a fiselor de proiecte POR/POCU, pe baza căreia, ulterior, vor fi aplicate criteriile de
evaluare.

Evaluarea și acordarea punctajelor în etapa tehnico-financiară atât la fișele de proiecte POR, cât și la fișele de proiecte
POCU, vor ține cont cu prioritate de următoarele criterii de prioritizare și selecție obligatorii:
•
•
•
•

Contribuția fișei de proiect la atingerea obiectivelor specifice SDL
Contribuția fișei de proiect la atingerea indicatoriilor specifici SDL ( ținte minime de realizat)
Numărul de beneficiari – persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Caracterul integrat sau complementar al fisei de proiect cu alte fise de proiecte POR sau POCU derulate pe
teritoriul ZUM (o fisă FEDR/FSE trebuie să fie complementară cu o fișă FSE/FEDR)
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În cazul fișelor de proiecte POR, Criterii orientative de prioritizare și selecție, aplicabili în
eventualitatea existenței unei egalități în urma evaluării ETF a fiselor de proiecte POR depuse de
beneficiari :

-

-

-

Fișa de proiect se implementează în ZUM Gherla și vizează
asigurarea de utilități publice , cu mențiunea că valoarea FEDR a
proiectelor pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi
urbane) nu poate depăsi 30% din valoarea totală a FEDR a pachetului
integrat de proiecte aferent SDL Gherla.
Maturitatea ideii de proiect
Fișa de proiect are documentația tehnico- economică finalizată
Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane și
transformarea acestora în spații în vederea creării și îmbunătățirii
legăturii dintre zona în care trăiește comunitatea marginalizată și
zona urbană funcțională.
Fișa de proiect vizează depășirea indicatorului de grup țintă definit în apel.

În cazul fișelor de proiecte POCU Criterii orientative de prioritizare și selecție, aplicabili în
eventualitatea existenței unei egalități în urma evaluării ETF a fiselor de proiecte POCU depuse de
beneficiari:

-

Fișa de proiect vizează depășirea indicatorului de grup țintă definit în apel.
Fișele de proiect vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării
Fișa de proiect vizează o comunitate romă
Fișa de proiect cuprinde activități ce vizează inovarea socială.

Punctajele minime pentru fișele de proiecte POR va fi 50 de
puncte, iar pentru fisele de proiecte POCU 70 de puncte.
Fisa de proiect POCU va avea o valoare minimă mai mare de 101000 euro. Fișele de proiect și
cererile de finanțare cu o valoare mai mica vor fi respinse.
2.8.1 Anexa 12 – Grila de verificare aferentă etapei de evaluare tehnico-financiară
Conform SDL, criteriile minime de realizat prin fișele de proiecte ,
în funcție de specificul intervențiilor sunt următoarele:

Nr.

Intervenții / Apeluri

Indicatori

1.

Extinderea
optimizarea
rețelei de piste de biciclete

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

Amenajare de sensuri unice
si parcari în preajma scolilor,

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

2.
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Grad minim de
realizare
indicatori
0,5 %
94 persoane

Explicație

Se dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

1
0,5 %
94 persoane

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din

populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

liceelor,
gradinitelor,
spitalului, clinicii

3.

Înființare
servicii
transport public

de

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

1

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de
părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și
tinerilor din ZUM

0,5 %
16 persoane

Creșterea ratei de participare la învățământ a
copiilor din zonă

0,5 %
16 persoane

0,5 %
94 persoane

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.
Proporția copiilor și
adolescenților (0-17
ani) din populația
totală în 2017 a fost
16,9% din 18.700
locuitori ZUM,
rezultă
3160 persoane. SDL
vizează scăderea de
la 4,5% din acest
total la 2,5%, adică
cu 63 persoane.

SDL vizează
creșterea cu 3%
din locuitori ZUM
categoria de vârstă
0 – 17 ani ) , fiind
un total de 96
persoane.

4.

Instalarea/constructie
toalete publice

5.

Restaurarea
funcționalizarea
Pieței
Centrale / Parcului mic

6.
7.

Extinderea/modernizarea
adăpostului pentru animale
Construirea de locuinte
sociale pe str. Pescarilor

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de
trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare,
medicale, educaționale, sociale)

1

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

1%
188 persoane

Număr
de
spații
renovate/refuncționalizate

publice

1

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Îmbunătățirea condițiilor de locuire
Creșterea ratei de participare la învățământ a
copiilor din zonă

1
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2%
374 persoane

360 persoane
1%
32 persoane

SDL vizează creșterea
cu 10% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 1870
Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

SDL vizează creșterea
cu 3% din locuitori
ZUM categoria de
vârstă 0 – 17 ani),
fiind un total de 96
persoane.

8.

Stimularea Infiintarii de noi
afaceri prin măsuri integrate
de
consiliere/formare/mentora
t/scheme de microgranturi

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială în rândul
rezidenților din zona urbană marginalizată
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și
abilităților relevante pentru intrarea pe piața
muncii ale adulților din ZUM;
Creșterea participării la scheme speciale de servicii
active de ocupare individualizate, din care femei,
tineri, romi;
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială în rândul
rezidenților din zona urbană marginalizată
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

9.

Infiintarea de Intreprinderi
sociale componenta soft

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM.

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

10.

11.

Schema de minimis pentru
crearea
infrastructurii
Intreprinderilor sociale

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

Programe de ucenicie,
formare
profesionala,
consiliere
si
orientare
vocationala pentru tineri si
adulti

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială în rândul
rezidenților din zona urbană marginalizată
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și
abilităților relevante pentru intrarea pe piața
muncii ale adulților din ZUM
Creșterea ocupării în sectorul formal în zândul
persoanelor din ZUM
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1
360 persoane

30 persoane

30 persoane

40 persoane

femei
14
persoane
tineri
10
persoane
romi 4 persoane
1%
178 persoane

12
persoane
dintre
care
minim: femei:
4 persoane
Tineri:
2 persoane
Romi:
2 persoane
1%
178 persoane

Minim
33
persoane
Din care Femei:
10 persoane
Tineri:
20 persoane
Romi:
3 persoane
160 de persoane

160 persoane

33
persoane,
dintre
care

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

Creșterea participării la scheme speciale de servicii
active de ocupare individualizate, din care femei,
tineri, romi;

Creșterea ratei de participare la învățământ a
copiilor din zonă

minim: femei 16
persoane,
tineri
10
persoane,
romi 2 persoane
160 persoane,
dintre
care
minim:
femei
30
persoane
tineri
30
persoane
romi
10
persoane
0,5 %
16 persoane

SDL vizează
creșterea cu 3% din

locuitori ZUM
categoria de vârstă 0
– 17 ani ) , fiind un
total de 96
persoane.
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Renovarea, amenajarea și
dotarea creșei

Număr
de
spații
renovate/refuncționalizate

publice

1

Creșterea numărului de copii care beneficiază de
servicii specializate și de beneficii sociale;

10 persoane

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de
trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare,
medicale, educaționale, sociale)

2%
374 persoane

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM;

6
persoane,
dintre
care
minim 6 femei

SDL vizează creșterea
cu 10% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 1870

13.

Construire si dotare centre
comunitare
integrate

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de
trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare,
medicale, educaționale, sociale

2%
374 persoane

SDL vizează creșterea
cu 10% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 1870.

14.

Operaționalizare
comunitar integrat

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de
trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare,
medicale, educaționale, sociale

4%
748 persoane

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației

0,9%
168 persoane

SDL vizează creșterea
cu 10% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 1870.
0,9% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 168
persoane

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de încredere în alte
persoane, în ceilalți membri ai comunității,
precum și în instituții

3%
561 persoane

centru
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SDL prevede o
creștere cu 10% din
18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

5
persoane,
dintre
care
minim: femei 3
persoane

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

1%
178 persoane

15.
16.

17.

Modernizarea
cantinei
sociale
Construire/amenajare/dota
re unitati de Invatamant in
vederea furnizarii unor
servicii educationale de
calitate, in special a celor de
tip afterschool

Formarea personalului si
furnizarea serviciilor de tip
after-school, oferirea de
subventii, etc

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

Număr
de
spații
publice
renovate/refuncționalizate
Creșterea ratei de participare la învățământ a
copiilor din zonă;

1
1%
32 persoane

SDL vizează creșterea
cu 3% din locuitori
ZUM categoria de
vârstă 0 – 17 ani ) ,
fiind un total de 96
persoane.

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de
părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și
tinerilor din ZUM;

2%
63 persoane

Proporția copiilor și
adolescenților (0-17
ani) din populația
totală în 2017 a fost
16,9% din 18.700
locuitori ZUM,
rezultă
3160 persoane.
SDL vizează scăderea
de la 4,5% din acest
total la 2,5%, adică
cu 63 persoane.

Creșterea numărului de copii care beneficiază de
servicii specializate și de beneficii sociale

90 persoane

Număr
de
spații
renovate/refuncționalizate

1

publice

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de
părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și
tinerilor din ZUM
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2%
63 persoane

Proporția copiilor și
adolescenților (0-17
ani) din populația
totală în 2017 a fost
16,9% din 18.700
locuitori ZUM,
rezultă
3160 persoane.
SDL vizează scăderea
de la 4,5% din acest

total la 2,5%, adică
cu 63 persoane.
Creșterea nivelului de calificare al deprinderilor și
abilităților relevante pentru intrarea pe piața
muncii ale adulților din ZUM
Creșterea ratei de participare la învățământ a
copiilor din zonă

4 persoane

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)

90 persoane

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

6
persoane,
dintre
care
minim 4 Feme

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de încredere în alte
persoane, în ceilalți membri ai comunității,
precum și în instituții

1%

SDL prevede o
creștere cu 10% din
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18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

1%

Se

2.5 %
80 persoane

6%
1122 persoane

SDL vizează creșterea
cu 3% din locuitori
ZUM categoria de
vârstă 0 – 17 ani ) ,
fiind un total de 96
persoane.

SDL prevede o
creștere cu 10% din
18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

dorește

îmbunătățirea
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul
178 persoane imaginii cu 4%, din
locuitorilor municipiului
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.

18.

19.

Dotarea
spitalului
cu
aparatura de specialitate

Frigiderul comunitar

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de
trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare,
medicale, educaționale, sociale)

2%
374 persoane

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

0,9%
168 persoane

Creșterea numărului de copii care beneficiază de
servicii specializate și de beneficii sociale
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

60 persoane

Creșterea participării rezidenților la activități
pentru atingerea unor obiective comune

10 persoane
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2 persoane

SDL vizează creșterea
cu 10% din 18.700
locuitori ZUM, un
total de 1870.
0,9%
din
18.700
locuitori ZUM, un
total
de
168
persoane

20.

21.

Biblioteca de lucruri

Campanie de informare,
constientizare si mobilizare
în
domenii
prioritare:
ecologizare,
salubrizare,
igienizare a zonei, sanitar,
legislativ,
dezvoltare
personala
etc.
cu
participarea comunitatii

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de încredere în alte
persoane, în ceilalți membri ai comunității,
precum și în instituții

2%
374 persoane

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială în rândul
rezidenților din zona urbană marginalizată
Creșterea participării rezidenților la activități
pentru atingerea unor obiective comune
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de încredere în alte
persoane, în ceilalți membri ai comunității,
precum și în instituții

150 persoane

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială în rândul
rezidenților din zona urbană marginalizată
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM
Creșterea participării rezidenților la activități
pentru atingerea unor obiective comune
Îmbunătățirea condițiilor de locuire

150 persoane

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de încredere în alte
persoane, în ceilalți membri ai comunității,
precum și în instituții

2%
374 persoane

1

22.

Renovarea
amenajarea
spatiilor
destinate
activitatilor culturale

Număr
de
spații
renovate/refuncționalizate

23.

Construire si
brand local

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

promovare

publice

18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

130 persoane
2%
374 persoane

SDL prevede o
creștere cu 10% din
18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

2 persoane
360 persoane
360 persoane

SDL prevede o
creștere cu 10% din
18.700 locuitori ZUM
,1870 persoane

1%
188 persoane
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SDL prevede o
creștere cu 10% din

Se
dorește
îmbunătățirea
imaginii cu 4%, din
populația
ZUM,
acesta fiind un total
748 persoane la nivel
de SDL.
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care a depus inițial fișă de proiect la GAL, va avea obligația de a prezenta rapoarte de progres
periodice. Informațiile primite de la solicitanți (a căror proiecte au fost selectate a fi finanțate prin POCU sau
POR) vor fi centralizate prin fișe de monitorizare. Aceste fișe de monitorizare vor constitui livrabile pentru
îndeplinirea de către GAL a indicatorilor SDL Gherla și a celor de proiect.
8 Acord de monitorizare
Prin acordul de monitorizare semnat cu solicitanții fișelor de proiecte declarați câștigători în conformitate
cu raportul de selecție întocmit de CES, aceștia se obligă să ofere acces și să transmită următoarele
informații/documente către managerul / coordonatorii POR/ POCU ai GAL Plaiuri Someșene:
•

Fișa de proiect încărcată în aplicația electronică MY SMIS
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50 000 euro
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10.Grup țintă
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor acestora. Descrieți, de asemenea,
metodologia de identificare și selecție a grupului țintă (criterii de selecție, mecanisme și alte aspecte pe care le considerați
relevante) și modalitatea de implicare a membrilor grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului țintă,
precum și modul în care proiectul soluționează aceste nevoi.
IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”.

11.Sustenabilitate
Descriere/ valorificarea rezultatelor:
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. De
asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la nivel de politici și sustenabilitatea instituțională.
Transferabilitatea rezultatelor
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de transfer al rezultatelor proiectului.

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR
Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft FSE propuse prin proiect și
investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor proiectului, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte
surse.

13.Relevanță

Referitoare la proiect

Se va descrie modalitatea în care proiectul, prin scopul și obiectivele sale, contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale
POCU/ apelului (în special obiectivul specific 5.1 și prioritatea de investiții 9.vi.).
Strategii relevante
Vă rugăm, descrieți contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect
la nivel național:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordul de parteneriat 2014-2020
Recomandările Specifice de Țară
Programul Național de Reformă
Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020
Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020
Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada
2015-2020
Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii
Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții

Referitoare la alte strategii
Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea obiectivelor altor strategii localeîn
domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/ private în localitate etc.
Se completează cu informații relevante privind strategiile selectate.

14.Riscuri
Descriere:
Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților proiectului.

Detaliere riscuri:
Nr. crt.
Risc identificat
Se va completa fiecare dintre riscurile
identificate cu privire la
implementarea activităților
proiectului, precizând impactul fiecărui

Măsuri de atenuare ale riscului
Se vor descrie măsurile de diminuare/ remediere pentru fiecare
dintre riscuri.
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risc identificat (semnificativ/ mediu/
mic).
IMPORTANT! Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate.
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IUNIE
2020

IUNIE
2020
IUNIE
2020
SEPTEMBRIE
2020
IUNIE 2020

IUNIE 2020

IUNIE 2020

AUGUST
2020
IUNIE 2020
IUNIE
2020
NOIEMBRIE
2020
SEPTEMBRIE
2020
OCTOMBRIE
2020
OCTOMBRIE
2020
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IUNIE 2020
SEPTEMBRIE
2020

AUGUST
2020
SEPTEMBRIE
2020
NOIEMBRIE
2020
NOIEMBRIE
2020

NOIEMBRIE
2020

NOIEMBRIE
2020
IUNIE 2020
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Procedura a fost elaborată de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE INOVARE, MARKETING ȘI BUSINESS
în cadrul contractului de ʺServicii de Consultanță și expertiză în elaborarea procedurii de evaluare și selecție
a proiectelorʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală Plaiuri Someșene, COD MYSMIS 123789.
Valoarea totală a proiectului este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă
nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
naționa,
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

Manager Proiect
Pușcaș Adreea

signed
PUSCAS Digitally
by PUSCAS
ANDRE ANDREEA
Date:
2020.09.21
EA
17:35:41 +03'00'
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