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Anunţ de selecție partener în cadrul proiectului
“Viaţa Romilor”

In conformitate cu prevederile:
Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede că entitățile publice din România

Primaria orașului Balş

anunță intenţia selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanţare , incadrul apelului de propuneri de proiecte

“Creşterea incluziuniiși abilitarea romilor”,

Runda a 2-a, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creștereaincluziunii romilor"

Informații generale despre Program:

Programul este finanțat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi este
implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială - FRDS (în calitate de Operator de
Program - OP). Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) este Partener
de Program din partea Donatorilor, iar Consiliul Europei (CoE) este Organizaţie
Internațională Parteneră.
Obiectivul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 este de a contribui la reducerea
disparităţilor economiceși sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilorbilaterale dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) şi statele beneficiare.

Obiectivele apelului de proiecte:
* Obiectivul nr 1: Creșterea accesului și a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate
pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate și locuire.
+ Obiectivul nr 2: Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor
rome, a experților şi liderilor romi.
* Obiectivul nr 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.



Selecţia partenerului se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor şiconflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul
egal, eficienţautilizării fondurilor,

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat învederea construirii parteneriatului sunt specificate în sectiunea 2.9 Parteneri eligibili aacestui apel de proiecte.

Obiectivul generalal proiectului:
Obiective specifice ale proiectului:
OS1 Cresterea gradului de participare a membrilor grupurilor vulnerabile la viata socio
economica din comunitatile orasului Balş, judeţul Olt, pentru diminuarea inechitatilor sociale
existente, intr-o perioada de 18 luni.
OS2. Dezvoltarea de abilitati pentru un nr. de 80 persoane apartinad grupurilor vulnerabiledin comunitatea orașului Balș, județul Olt, in domeniul Dezvoltarii Comunitare,
Antreprenoriatului, Gestionarii unui Buget familial, Agricultura pentru a participa la viatasocio- economicaa comunitatii, intr-o perioada de16 luni.
OS$3. Intarirea capacitatii organizationale a solicitantului, intr-o perioada de 12 luni.

Activităţile orientative care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

Activitatea nr. 1 - Managementul proiectului — acesta activitate se va desfăşura pe întreagaperioadă de implementare a proiectului, în locaţiile unde va avea sediul solicitantul.
1.1 Elaborarea procedurilor de lucru
1.2 Pregatire, planificare, directionare si controlul resurselor — se va avea în vedere
planificarea structurilor administrative, planificarea şi utilizarea resurselor, analizareariscurilor pe fiecare activitate, rolurile şi regulile de colaborare, responsabilitatile, relatiiledintre membrii echipei de implementare a proiectului, se vor realiza grafice de lucru.
1.3 Coordonare şi monitorizare - Echipa de management şi reprezentanti ai partenerului ,vor acţiona în sensul sprijinirii desfăşurării activităților proiectului, va urmări modul de
gestionare a resurselor astfel încât obiectivele proiectului sa fie atinse. Se vor stabili etapelede desfasurare ale activităţilor pentru monitorizarea şi controlul facil al acestora, calendarul
monitorizării, urmărirea îndeplinirii rezultatelor proiectului; "Totodata se vor lua masurile
necesare in cazul aparitiei unor derapaje in implementarea proiectului( gestionarea riscurilor)1.4 Arhivare documente - se vor arhiva corespunzator documentele (facturi, chitanțe,
rapoarte etc. vor fi numerotate, legate, sigilate si păstrate în fişete metalice.
Activitatea nr.2 Promovare proiect.Activitatea nr. 3 Achiziţii .
Activitatea nr. 4 Selectie/angajare/instruire facilitatori in comunitatea orașului Balș,judeţul Olt.
Activitatea nr. 5 Lansare/incheiere proiect .



Activitatea nr. 6 Elaborare Studiu comparativ privind injustitia sociala, saracia,rasismul.

Activitatea nr.7 Infiintarea Grupurilor de Initiativa Locala (GIL) .

Activitatea va debuta cu informarea comunitatii de catre fiecare facilitator comunitar despre
activitatile proiectului, despre organizarea adunarilor publice in urma carora se va constitui
cate un Grup de Initiativa Locala in fiecare comunitate.
Activitatea nr. 8 Instruirea Grupurilor de Initiativa Locala si functionarea acestora.
Activitatea nr. 9 Constientizarea factorilor de decizie din comunitatea orasului Balș,
judeţul Olt, cu privire la inechitatile sociale la care sunt supuse grupurile vulnerabile.
Activitatea nr. 10 Campanie de sensibilizare a cetatenilor - Motto,,Ce poti face daca ai
fi in locul lui”
Activitatea nr. 11 Consilierea si Instruirea persoanelor de etnie roma in domeniile:
antreprenoriat, gestionare buget familial, agricultura, din care 30 femei.
Activitatea nr. 12 Organizarea de cursuri de alfabetizare pentru 30 persoane.- In
cadrul acestei activitati, se va desfasura un curs de alfabetizare pentru 30 de persoanede etnie roma apartinand preponderant romilor spoitori ce va avea scopul obţinerii de
abilități (capacităţii) de a scrie și de a citi. Starea de alfabetizare (ca rezultat), prin
scriere şi citire, ajută la transmiterea mesajelor în spaţiu și timp. Stiind sa scrie si sa
citeasca parintii isi vor putea ajuta copii, vor putea sa se adreseze institutiilor,
autoritatilor in scris, ceea ce nu pot face la acest moment. Acest proces de alfabetizare —

scris, citit - va duce la imbogatirea formelor de comunicare ale persoanelor de etnie
roma si implicit la imbunatatirea relatiilor de comunicare dintre romi si majoritari, arelatiilor interetnice. Pe langascris sicitit le vorfi predateore de educatiecivica.
Activitatea nr. 13 Constituirea unei asociatii agricole ce va avea drept misiune cresterea
nivelului de trai al comunitatii prin promovarea economiei sociale.
Constituirea organizatiei va debuta cu desfasurarea unei mese rotunde la care vor participa
membrii echipei de proiect, autoritati publice, membrii comunitatii interesati. Se vor pune indiscutie statutul organizatiei, componenta organelor de conducere, alegerea democratica a
conducerii precum si stabilirea detaliilor tactice ale activitii pentru perioada imediat
urmatoare: desfasurarea unei activitati agricole in scopul cresterii coeziunii si bunastarii
membrilor. Se va urmari implicarea în aceasta activitate a liderilor informali din comunitate
si a persoanelor cu experienta in gestionarea unei afaceri, in utilizarea masinilor agricole.

Activitatea nr. 14 Dezvoltarea in cadrul organizatiei a unui Compartiment specializat
in actiuni de monitorizare si promovare a actiunilor de tip advocacy .

Activitatea nr. 15 Audit — auditarea externa a proiectului.

Grupul ţintă vizat și apartenența grupului ţintă:
Grupulțintă al proiectului este formatdin :

Persoane si familii de etnie roma in situatii de vulnerabilitate, de risc sau confruntandu-se cu
diverse forme de excluziune socio-economica;



* Persoane de etnie roma, in special femei si tinere rome, cu niveluri scazute deconstientizare cu privire la drepturi si participare in viata comunitatii;
* Experti si lideri romi;
* Specialisti/voluntari din domeniile educatiei, sanatatii, ocuparii, serviciilor sociale,administratiei publice, sectorului ONG, implicati in furnizarea de servicii persoanelor de
etnie roma;
* Membriai comunitatii apartinand populatiei majoritare.

Perioada de implementare a proiectului: maxim 24 de luni,

Activităţile proiectului se derulează în regiunea Oltenia - orașul Bals, judeţul Olt.

Reguli generale privind partenerii:

Reguli generale deeligibilitate a partenerului conform
Apelului:
Ghidului:

Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa entității solicitante, în calitate de
lider al parteneriatului.
- Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfăşoare activități relevante pentru domeniul
proiectului, în funcţie de obiectivele specifice apelului de proiecte.
- Potfi selectați doar parteneri individuali, nu consorții/asociaţii de parteneri.
- În distribuţia bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ține cont de
faptul că alocarea financiară gestionată de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie să fie mai
mare decât alocarea financiară gestionată deoricare alt membru al parteneriatului.

Activitatea de selecţie va avea la bază următoarele principii:
-Transparenţa;
- Nediscriminarea;
- Tratamentul egal;
- Eficiența utilizării fondurilor.

Criterii de selecţie şi grila de evaluare: Selecţia partenerului va fi realizată conform grileide evaluare , Anexa 0,la anunţul de selecţie și în baza documentelor solicitate prin prezentul
anunț ce vorfi depusela sediul Primariei oraşului Balș.

Perioada de înscriere a candidaţilor: 1.04 -5.04. 2021.
Termenul limită de înscriere a candidaturilor/ofertelor: 05.04.2021. ora 12.00

Organizațiile interesate să participela selecţie vor depune:
]. Scrisoarea de intenţie și Fişa Partenerului completată, cu mențiunea: “PENTRU
SELECŢIA DE PARTENERI ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢAREPRIN FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ, PROGRAM “DEZVOLTARE



LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR“FINANTATE PRIN GRANTURILE SEE SI NORVEGIENE 2014-2021, APELUL NR.“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR”
2. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERILORÎn cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizaţiineguvernamentale este obligatoriu şi constituie criteriu de eligibilitate.
[) Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului,împărtăşind acelaşi obiectiv cu PP. În acest sens, este necesar ca partenerii să aibăcapacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate curesponsabilitățile legale sau statutullor.
L] Să facă parte din categoriile de parteneri eligibili din cadrul Apelului de proiecte nr.1“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR” conform Ghidul aplicantului;[] Să respecte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în calitate de partener înconformitate cu Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.]“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR”;

L] Să probeze experienţasi capacitatea de acțiune în domeniul proiectului, potrivit roluluiasumat şi înconformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor; În anunţul de intenţie seva specifica faptul că selectarea partenerilor se va face pe baza urmatoarelor documente pecare ofertanţii le vor depunela sediul U.A.T. BALŞ:
— Scrisoarea de intenţie (Anexa 1);
— Fişa partenerului (Anexa 2).
- Documente justificative: contract de finantare sau orice alt document din care rezultaimplementarea a minim 1 proiect/activitate, act constitutiv, statut, autorizatii, acreditari,minim un CV pentru expertul propus,etc.
Modelul celor 2 (două) documente (Scrisoarea de intenție şi Fișa partenerului) vor. fipublicate pe site-ul U.A.T. BALŞ.
În vederea selectării ofertanților, prin dispoziţia Primarului, se desemnează o comisie deselectare a ofertelor de parteneriat care va verifica documentaţia depusă, va evalua ofertele,va stabili ofertanții selectaţi şi va propune spre aprobare lista acestora.
De asemenea, va fi desemnată prin dispoziția Primarului, o comisie de soluționare acontestaţiilor

PRIMAR

Ec. ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN


