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

REGULAMENT
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
PERSOANELOR PARTICIPANTE LA PROGRAMUL A DOUA SANSA

PREAMBUL
In cadrul proiectului ,,Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”, obiectivul general
al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie
generalizata, facilitand inclusiv implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul
Romaniei si a obiectivului Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020, ca toti cetatenii Romaniei sa aiba oportunitati egale de a participa in societate, sa
fie apreciati si valorizati, sa traiasca in demnitate, iar nevoile lor elementare sa fie satisfacute si
diferentele respectate. In acest context, proiectul contribuie la realizarea tintei asumate de Guvernul
Romaniei de reducere a numarului de persoane expuse riscului de saracie sau excluziune sociala cu
580.000, pana in anul 2020, fata de anul 2008.
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.
Prin abordare inclusiva proiectul va contribui la asigurarea egalitatii de sanse si combaterea
discriminarii, la protejarea persoanelor din comunitatile marginalizate impotriva discriminarii si a
abuzurilor la care acestea sunt supuse.
Vor fi acordate subventii elevilor cuprinşi în proiect. Vor fi acordate subventii in cuantum de 1.800
RON/an (900 RON/nivel de studiu) pentru cei 18 participanti timp de 3 ani.

CAPITOLUL I: CRITERII DE ELIGIBILITATE
ACORDAREA SUBVENŢIEI
Pentru acordarea subvenţiei sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1.
Fac parte din grupul ţintă al proiectului;
2.
Au domiciliul in zonele vizate de proiect
3.
Au completat dosarul cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă;
4.
Au participat la Programul a doua sansa - Lista de prezenta pentru fiecare luna.
5.
Au participat în procent de minim 80% la activități în cadrul proiectului.
CAPITOLUL II: CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIEI
ACORDAREA SUBVENŢIEI
Dosarul pentru acordarea subvenţiei va conţine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acordul parintelui / tutorelui pentru elevii minori de participare la Programul a doua sansa;
Cerere pentru acordarea subventiei pentru perioada desfasurarii Programului a doua sansa;
Copie nelegalizată după actul de identitate, certificatul de nastere elevi minori/majori;
Copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de casatorie parintii elevilor minori (unde
este cazul);
Contract privind acordarea unei subventii pentru participare la Programul a doua sansa;
Declaratie pe propria raspundere a parintelui / tutorelui elevului minor ca nu este inscris in alt
proiect cu finantare europeana care are activitati similar POCU/18/4/1/101899;
Declaratie pe propria raspundere a elevului major ca nu este inscris in alt proiect cu finantare
europeana care are activitati similar POCU/18/4/1/101899;
Formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie de Beneficiarul contractului de
finantare;
Procesul verbal întocmit de Comisia de acordare a subvenţiilor;
Decizia de acordare a subvenţiei, eliberată de Comisia de acordare a subvenţiilor;

De primirea documentelor, îndosarierea acestora şi înregistrarea dosarului vor fi Managerul de proiect
si responsabilul P1.
CAPITOLUL III: SELECŢIA PERSOANELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIEI
Procesul de selecţie se va desfăşura în 3 etape:
Etapa 1 - Numirea Comisiei de acordare a subvenţiei (formată din Manager proiect, Responsabil P1,
personal didactic) prin Decizia de numire.
Etapa 2 - Verificarea eligibilităţii dosarelor, de către Comisia de acordare a subvenţiilor şi elaborarea
Procesului Verbal aferent întâlnirii membrilor Comisiei.
Etapa 3 - Emiterea, de către Comisia de acordare a subvenţiei, a Deciziilor de acordare a subvenţiilor în
ordinea de înregistrare a dosarelor eligibile.
CAPITOLUL IV: INFORMARE
Listele cu persoanele cărora li se acordă subvenţii vor fi postate la avizierul scolii si vor fi aduse la
cunoştinţă participanţilor la Programul a doua sansa, pe perioada derulării acestuia, primirea efectivă a
subvenţiei realizându-se în perioada de valabilitate a contractului de acordare a subventiilor.

CAPITOLUL V: PREVEDERI FINALE
Subvenţia va fi plătită în cont bancar de către Beneficiarul proiectului cu titlul: „ Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient”, contract POCU/18/4/1/101899, beneficiarilor de subvenţii.
Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POCU/18/4/1/101899.

Partenerii

Numele și funcția persoanelor autorizate să semneze

Liderul de parteneriat
Comuna Coltau – Cendes Lajos
Manager proiect – Stan George Madalin

Partenerul 1
Scoala Gimnaziala „Petofi Sandor” – Zoltan Robert Mezei

