Nr.înreg. 925/10.03.2016
Anunţ rezultat
procedură de selecţie de parteneri

UAT Comuna Holod, jud. Bihor, cu sediul în Holod, str. Principală nr. 228, intenţionează să depună
o cerere de finanţare finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
(POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea sociala şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate
rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei
discriminări, Prioritatea de investiţii 9ii: integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate,
cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si
excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii
rome (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii rome reprezintă minim 10% din
totalul populaţiei ia nivelul comunităţii), prin implementarea de masuri integrate.
în acest sens, UAT Comuna Holod a organizat în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi aie
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012 pentru
aprobarea Normelor metolodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
procedura de selecţie de parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice
sau de drept privat, prin publicarea anunţului de selecţie de parteneri pe pagina oficială de internet
a instituţiei: www.holod.ro, în data de 12.02.2016, cu termen limita de depunere a dosarelor de
candidatură 29.02.2016.
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă
de trei ani.
Activităţile eligibile, care vor fi derulate în cadrul proiectului, sunt cele menţionate în Ghidul
Solicitantului - Condiţii specifice, cât şi activităţile orizontale: managementul proiectului, achiziţii
publice şi măsuri specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect {ghidul de finanţare se
poate descărca de pe site-ul http://www.fondurj-ue.ro), după cum urmează:
1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidenţieze cel puţin
următoarele aspecte: nevoile locale, potenţialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local,
profile de resurse umane si competenţe, cererea locală/ proximă de pe piaţa forţei de muncă,
identificarea de soluţii viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităţilor vulnerabile,
precum şi implementarea planurilor de acţiune subsecvente.
2. Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă.

3. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie/ învăţământ primar şi
secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea unor pachete integrate (ex. costuri de
transport si masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de
prevenţie, masuri de acompaniere, adaptate nevoitor si specificului comunităţii etc).
4. Sprijin pentru accesul şi/ sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la
programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizaîe, inclusiv prin
măsuri de acompaniere si alte tipuri de intervenţii identificate caftind necesare.
5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea
creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum şi a serviciilor de consiliere/
consultanţă formare profesională antreprenoriala şi alte forme de sprijin (mentarat) atât în faza de
înfiinţare a afacerii, cât şi post-înfiînţare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie.
6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/ părinţi etc (ex. măsuri active de
ocupare, formare profesională, de inserţie socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere
psihologică etc) prin intermediul CM/W (Centru Multi-funcţionol de Asistenţă Integrată)/ punctelor
unice de acces la servicii/ on-stop snop sau/ si prin implicarea specialistilot de la nivelul reţelri
teritoriale a SPO (Serviciul Public de Ocupare) sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenţă
socială.
7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării

de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor

comunitare integrate medico-sociale,
8. Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniu! combaterii discriminării,
precum şi pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor
cu care se confruntă comunitatea.
Activităţile în care vor fi implicaţi partenerii selectaţi sunt activităţile ce vor fi derulate în cadrul
proiectului, descrise anterior, conform Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice.
Selecţia partenerilor s-a realizat pe baza criteriilor pentru selectarea organizaţiilor partenere (Ghidul
Solicitantului - Condiţii Generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020) cuprinse în
anunţul de selecţie parteneri publicat pe site-ul instituţiei.

S-au primit următoarele dosare de candidatură, în termenul limită (29.02.2016, ora 16.00):

N r. crt Denumire organizaţie

Nr. înregistrare, ora înregistrării la
Nr. înregîn cadru!
organizaţiei aplicant sediul UAT Comuna Holod

1

Asociaţia pentru

139/24.02.2016

641/24.02.2016, ora 12.30

108/26.02.2016

691/29.02.2016, ora 9.31

26/26.02.2016

672/29.02.2016, ora S. 10

Dezvoltare şi Inovare
în Europa
SC Euzone Consultancy

2

Neîwork SRL

3

Asociaţia pentru
Integrarea Teritorială si
Dezvoltare - ITD

4

Asociaţia Eco Holod

570/24.02.2016

662/26.02.2016 ora 8.30

5

Asociaţia Socio Holod

630/24.02.2016

663/26.02.2016, ora 8.40

6

Asociaţia Casa de

53/25.02.2016

702/29.02.2016, ora 15.50

Cultură a Sindicatelor Oradea

7

SC Corporative Consulting SRL

80/29.02.2016

695/29.02.2016, ora 14.16

S

Fundaţia WiN Internaţional

35/26.02.2016

690/29.02. 2016, ora, 9.30

9

Asociaţia Consult Po Education 93/25.02.2016

669/26.02.2016, ora 14.00

10

Asociaţia Crişana Pro Consult

28/25.02.2016

670/26.02.2016, ora 14.05

Operatori economici ale căror oferte au fost respinse si motivele respingerii:
- nu este cazul
în urma evaluării dosarelor de candidatură, clasamentul ofertanţilor, în ordinea
punctajului obţinut, este următbruî:
Nr. crt. Denumire organizaţie

1

SC Euzone Consultancy NetworkSRL

2
3

Punctaj mediu obţinut Clasament
1

Asociaţia Consult Po Education

10 p
10 p

Asociaţia pentru Dezvoltare şi

8p

III

H

Inovare în Europa

4

Fundaţia WIN Internaţional

7p

IV

5

Asociaţia Casa de Cultură a
Sindicatelor Oradea

7p

V

6

Asociaţia Crişana Pro Consult

VI

7

SC Corporative Consulting SRL

7P
6p

8

Asociaţia pentru Integrarea

6p

VIII

VII

Teritorială si Dezvoltare -'ITD

9

Asociaţia Eco Holod

5p

IX

10

Asociaţia Socio Holod

5p

x

în urma evaluării dosarelor de candidatură depuse de către potenţialii parteneri, comisia a
recomandat încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei cereri de
finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 {POCU), Axa Prioritară

4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate rome, Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,. combaterea sărăciei şi o oricărei discriminări,
Prioritatea de investiţii 9ii: Integrarea socio-econamicâ a comunităţilor marginalizate, cum ar
fi romii, Obiectivul specific 4,1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând
minorităţii rome (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii rome reprezintă
minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţi'}), prin implementarea de măsuri
integrate, cu următoarele organizaţii:
-SC Euzone Consultancy Network SRL
- Asociaţia Consult Pa Education
- Asociaţia pentru Dezvoltare şi Inovare în Europa
- Fundaţia WIN Internaţional
- Asociaţia Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea
-Asociaţia Crişana Pro Consult
- SC Corporative Consulting SRL
- Asociaţia pentru Integrarea Teritorială şi Dezvoltare - ITD
-Asociaţia Eco Holod
- Asociaţia Socio Holod

Primarul Comunei Holoj:
Horga loan/*

