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ANUNT SELECTIE PARTENER. .
Primăria Oraşului Tăşnad anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener în vederea
depunerii unei Cereri de finanţare pentru pentru accesareafondurilor nerambursabile în cadrul
Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 - Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi
creşterea incluziunii romilor", apelul nr. 4 "DEZVOLTARE LOCALĂ"

In acest sens Primăria Oraşului Tăşnad invita organizatii non-guvernamentale, sa devina partener
in cadrul proiectului mai sus mentionat in conformitate cu prevederile Art. 13 şi Art.14 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian
2014-2021 precum si prevederie Art.24 din Normele metodoogice de aplicare a prevederilor OUG
34/2017.

Necesitatea selectiei partenerului este justificata de existenta unor activitati pentru care PP nu are
resurse/mijoace sau expertiza necesare precum si activitati pentru derularea carora factorul
geographic reprezinta un impediment pentru PP deoarece proiectul vizat se doreste a fi
implementat la nivel multi-regional

In acest sens partenerul selectat trebuie sa fie o organizatie non-guvernamentala care sa desfasoare
activitati in cel putin 2 judete.

Contributia partenerului in proiect va fi asigurata prin implicarea unor specialisti (minim 1
specialist asistenta sociala si 1 specialist accesare si gestionare fonduri nerambursabile) care pot
demonstra:

o vasta experienta in gestionarea fondurilor nerambursabie,

experienta in implementarea proiectelor finantate in domeniul asistentei sociale,

experienta in domeniul social (in protectia, educatia si ingrijirea copiilor),

Beneficiile aduse de partenerul national si activitatile care se urmeaza a fi implementate de catre
acesta in proiect sunt urmatoarele:

• Managementul proiectului

• Identificare grup tinta - copii (minim 750 de copii)

Activitati specifice grupului tinta format din minim 750 de copii in situatii de risc (copiii
afectati de migratia parintilor, copii cu dizabilitati si cerinte educationale speciale, copii cu
varste intre 0-14 ani proveniti din familii vunerabile, copii victime ale abuzului si violentei
domestice)

•

• Infiintarea unui Club de recreere si socializare care sa sprijine reintegrarea copiilor in
comunitate. In cadrul Clubului vor fi desfasurate si activitati in care copiii vor fi implicati



activ alaturi de specilisti din diverse domenii de activitate care vor impartasi cpiilor din
experienta acumuata,

• Realizarea de cercetari, studii si analize in scopul proiectului

• Participarea la activitati privind promovarea proiectului, schimb de experienta si alte
activitati necesare implementarii proiectului.

Bugetul alocat Partenerului national va fi stabilit prin Acordul de Parteneriat.

2. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca ONG-ul partener in cadrul
proiectului sunt urmatoarele:

capacitate organizationala (experienta in gestionarea fondurilor nerambursabie, experienta
in implementarea proiectelor finantate in domeniul asistentei sociale, experienta in domeniul
social (in protectia, educatia si ingrijirea copiilor)).

Selectia se va realiza in functie de urmatorul punctaj acordat:

pentru specialist in asistenta sociala

2-5 ani 20 pct

Experienta profesionala 5-10 ani 30 pct

Peste 10 ani 40 pct

Experienta specifica 111 2-5 ani 30 pct
domeniul asistentei sociale
specifice copilului 5-10 ani 40 pct

Peste 10 ani 60 pct

pentru specialist accesa re si gestionare fonduri nerambursabile:

2-5 ani 10 pct

Experienta profesionala 5-10 ani 20 pct

Peste 10 ani 30 pct

Experienta specifica in 2-5 ani 10 pct
domeniul acesarii, utilizarii şi

5-10 ani 20 pctgestionarii fondurilor
europene Peste 10 ani 30 pct

Experienta specifica in 1 -3 proiect 20 pct
proiecte finantate prin

europene/fonduri 3 -5 proiecte 30 pctprograme
nerambursabile Peste 5 proiecte 40 pct

Obs. Mentionam ca necesitatea experientei conform CV-urilor, solicitate este o conditie a
flnantatorului stipulata lapag. 18 din Ghidu aplicantului:



organizatie legal constituite conform legislatiei in vigoare din Romania _ criteriu de eiminare

organizaţia are prevazut in statut, domenii de activitate în concordanţă cu obiectivul
proiectului respectiv: Dezvoltarea serviciilor sociale acordate grupurilor vulnerabile care să
contribuie la imbunatatirea calitatii si accesuui la serviciile sociale la nivel local, judetean si
macro-regiona - criteriu de eiminare

Or anizatiile care doresc sa se asocieze cu Primaria Tasnad sunt invitate sa trimita in format
electronic ana la data de 16.01.2020 ora 1200 o scrisoare de intentie insotita de documentele
justiticative, la adresa de e-mail: officc@primariatasnad.ro.

orele 15.30 cu osibilitate de contestare ana a data de

ati area la sediul Primăriei Orasului T~ nad in data de 20.01.2010 ora 10 00. rin

Data publicarii invitatiei: 13.01.2020

mailto:officc@primariatasnad.ro.


Anexa nr. 1 - Fonnular cerere

CEREREA DE PARTICIPARE

Nume solicitant .

cu sediul in document de

infiintare: , cod fiscal nr , emis de

.................................................... din data de ,
............................................................ cu

............................................................ in calitate de
sediul in reprezentat

de

telefon e-mail , soli cit

participarea la selecţia pentru Partener in cadrul Programului de Dezvoltare Locală _Mecanismele
Financiare SEEElNorvegian European 2014-2021.

...................................................................

Reprezentant ONG:

Semnătură

Data


