FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/ 101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA5.1 Selectarea familiilor ce vor beneficia
de imbunatatirea conditiilor de locuit, in perioada 01.03.2018 31.05.2018, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si
eficient, POCU/18/4/1/ 101899
In perioada de raportare au fost intocmite si analizate 38 dosare de locuinţă a membrilor
grup ţintă (poze si fisa evaluare). De asemenea, au fost efectuate vizite în teren în vederea
identificarii factorilor relevanti pentru asigurarea unui proces de evaluare și selectie transparent si
nediscriminatoriu. Au fost evaluate datele culese si au fost acordate punctajele pe fiecare familie,
conform metodologiei elaborate in vederea selectarii locuintelor care vor beneficia de reabilitare sau
de montarea panourilor fotovoltaice.

Totodata in perioada de raportare activitatea s-a finalizat, odata cu selectia familiilor ce vor
beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit prin reabilitarea locuintelor/montarea panourilor
fotovoltaice. Dintre cele 159 de locuinte evaluate au fost selectate 80. Locuintele cu punctajul cel
mai mare, respectiv primele 30, vor beneficia de reabilitare, iar urmatoarele 50, in ordinea
punctajului, vor beneficia de montarea panourilor fotovoltaice.
In vederea raportarii indicatorului „Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate” a fost intocmit un tabel in
care au fost bifate cu „x” persoanele care au beneficiat de analiza conditiilor de locuit.

