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 Maramureş
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Procedură de acordare a subvențiilor persoanelor
participante în cadrul proiectului:
„Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract: POCU/18/4/1/101899

PREAMBUL
În cadrul contractului de finanţare POCU/18/4/1/101899, Comuna Coltau, in parteneriat cu Scoala
Gimnaziala „Petofi Sandro”, vor organiza activitatile ce se desfasura in cadrul programelor de tip „A
doua sansa” si „Scoala dupa scoala”.
Prin obiectivul general si obiectivele specifice formulate proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului
major al POCU 2014-2020 care urmareste „dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un
sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri,
reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate”
propunand ca scop reducerea saraciei in comunitati rurale marginalizate prin masuri integrate de educatie,
ocupare, formare profesionala, asistenta socio-medicala, orientate pe nevoile concrete ale comunitatii,
identificate in cadrul analizei preliminare. Proiectul contribuie de asemenea la realizarea obiectivului
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
cu efecte benefice asupra nivelului de trai al membrilor comunitatii marginalizate.
Pentru acordare subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
fac parte din grupul ţintă al proiectului: conform cererii de finanţare aprobate
 participarea în procent de minim 80% la activități în proiect,
 au dosarul complet cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă:


1.
2.
3.
4.
5.

Formular Grup tinta;
Acord parinti elevi minori;
Declaratie privind apartenenta la GT;
Declaratie privind evitarea dublei finantari;
Declaratie-apartenenta GT-etnie roma (DACA ESTE CAZUL);

6. Copie carte identitate copil (daca este cazul);
7. Copie carte identitate parinti;
8. Copie certificat de nastere copil;
9. Copie certificat casatorie parinti;
10. Adeverinta de elev eliberata de scoala.
Dosarul de solicitare a subvenţiei de către elev trebuie să contina următoarele:




Cerere de solicitare a subvenţiei;
Contract de subventie;
Contul de bancă.

DISPOZITII FINALE







Subvenţiile vor fi plătite de către Comuna Coltau beneficiarilor de subvenţii eligibili, la
momentul existenţei disponibilului de bani în contul proiectului.
Subventia va fi achitata dupa finalizarea unui nivel de studiu.
Listele cu persoanele beneficiare ale subvențiilor, procesele verbale de acordare a subvențiilor,
precum si documentele financiar-contabile aferente, fac parte din documentaţia proiectului şi vor
fi gestionate de catre Comuna Coltau şi arhivate conform prevederilor legale.
Elevii vor primi subventii dupa cum urmeaza:
- Elevii programului de tip „A doua sansa” vor primii 1800 RON (900 RON/nivel de studiu);
-Elevii programului de tip „Scoala dupa scoala” vor primii 1800 RON (200 RON/luna).

Subventiile se vor acorda in contul fiecarui membru al grupului tinta sau tutore, doar prin virament bancar.

Comuna Coltau
Reprezentant legal,
Cendes Lajos

