ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATION REGIONAL (POR) 2014-2020
Primăria COMUNEI LIVEZENI, JUDETUL MURES

Primăria COMUNEI LIVEZENI, JUDETUL MURES anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a
partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii
de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice.
Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020;
- HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea aprevederilor Orginantei
de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada
de programare 201-2020;
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor POR, Apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice;
- Ghidul Solicitantului Conditii Generale de accesare a fondurilor POR 2014-2020.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect:





este furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi.
Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, trebuie sa fie obţinută în conformitate cu prevederile
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr. 118 din 19
februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012.
Vechimea de un an se referă la momentul înființării persoanei juridice, nu la vechimea acreditării.
are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare;
acreditarea unuia sau mai multor servicii sociale (licenţierea) în momentul depunerii cererii de
finanţare, care se dovedeşte prin licenţă provizorie sau licenţă de funcţionare.

Obiectivul proiectului il reprezinta infiintarea unui complex de servicii sociale pentru persoane
varstnice din comuna LIVEZENI, judetul MUREȘ. Principalele activitati vizeaza extinderea sediului
administrativ al Primariei Livezeni cu un corp de cladire si dotarea acestuia pentru infiintarea urmatoarele
servicii sociale: centru de zi, cantină socială si unitate pentru ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice.
Bugetul estimat al proiectului este de 550.000 euro.
Depunerea documentelor: Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele
solicitate, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener proiect POR Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1
Grup vulnerabil: persoane vârstnice”, pana la data de 25 iunie 2017, la Secretariatul Primăriei COMUNEI
LIVEZENI, str. Principala, nr 76, județul MURES. Documentatia va cuprinde intentia de participare la proiect
in calitate de partener, o descriere a organizatiei, cu accent pe experienta in domeniul social, precum si
documentele din care sa reieasa indeplinirea cerintelor generale pe care trebuie sa le indeplineasca
Partenerul.
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la telefon: 0743-019624, Email: livezeni@cjmures.ro .

