
  

 

 

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE 

ACCESARE A FONDURILOR 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în 

orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite  

 

 Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/ 

furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale)  

- activitate obligatorie de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare 

pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin 

Măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020. Furnizarea de servicii integrate pentru 

copii, tineri, adulți/părinți etc recomandabil prin intermediul centrelor comunitare 

integrate/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea 

specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor 

publice de asistență socială. 

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite – continuare - 

 Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ 
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) 
prin acordarea unor pachete integrate  ex. costuri de transport şi masă, materiale 
educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și 
diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor 
persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și 
încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și 
specificului comunității etc.). 

     În cadrul acestei activități pot fi acordate premii pentru școli defavorizate și/sau 
pentru profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în ceea ce privește 
atragerea copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea prezenței 
zilnice, îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități 
extracurriculare cu o participare mare a copiilor din grupul țintă, educația părinților 
etc.), în vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității actului educațional în școlile 
care deservesc copiii din comunitățile țintite. 

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite – continuare - 

 

 Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața 

muncii (ex. informare și consiliere profesională, formare profesională, alte 

măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii 

prin subvenționarea angajatorilor, evaluarea competențelor dobândite în 

sistem non-formal și informal, etc.), precum și pentru participarea la 

programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților 

marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții 

identificate ca fiind necesare . 

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite – continuare - 
 Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 

cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi (subvenții), 
precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de 
sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare.  

În cadrul acestei activități, entitatea responsabilă cu implementarea acesteia va derula subactivități prin care 
va acorda sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane apte de muncă aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială) sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de ex. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare 
profesională antreprenorială,  sprijin pentru elaborare plan de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de 
afaceri viabile.  

Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (șomeri, 
inactivi) ale căror planuri de afaceri sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de sprijin sub 
formă de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea firmei/ afacerii/ exploatarea ideii de business, 
precum şi post-înfiinţare afacere (ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de 
marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri, management resurse umane, 
identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente). 

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri.  

În situația în care proiectul va include acest tip de activități este obligatoriu ca sumele prevăzute pentru 
acordarea de subvenții (micro granturi) să fie de minim 50% din totalul bugetului prevăzut pentru aceasta 
activitate. 

Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să 
asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 12 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea 
funcționării afacerii și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea 
implementării.    

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite – continuare - 

Incidenţa ajutorului de minimis 

 Activităţile 3 și 4 (sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, respectiv 

susținerea antreprenoriatului) vor face obiectul unei scheme de ajutor de minimis 

care va viza exclusiv domenii non agricole. Beneficiarul finanțării nerambursabile va 

asigura monitorizarea implementării măsurilor de ajutor de minimis, în calitate de 

sub-administrator al schemei de ajutor de minimis. 

 

NB - Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, comunitățile care vor beneficia 

de măsurile vizate în cadrul PI 9.vi, vor fi excluse de la finanțarea măsurilor similare 

asigurată la nivelul AP 6 - PI 10.i, respectiv AP4 - PI 9.ii (OS 4.1 sau OS 4.2). 

NB - acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea responsabilității pentru 

asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea sprijinului FSE (servicii 

sociale/ medicale/ medico-sociale; servicii educaționale etc). 

 

 



Tipuri de activități eligibile care pot fi 

sprijinite – continuare - 
 Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de 

identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a 
drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale) 

 

 Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice 
în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al 
membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea. În cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii segregate 
(precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop 
pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate 
(în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire). 

 

 Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă (lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație 
termică și încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și 
spațiilor conexe), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă 
pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a 
capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă. 

 



 Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili  

 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii 

sociali relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii  

 Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate 

Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea 

uneia/ unora dintre acțiuni care contribuie în mod direct la atingerea 

indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezenta cerere de 

propuneri de proiecte. 

Pentru măsurile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități 

școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență al 

comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune social. 

 

 Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 36 luni. 

 

 Valoarea maximă a proiectului este de 1 milion de euro, echivalent in lei la 

cursul INFOEURO  din luna lansării apelului.  

 



În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte lansate în contextul Axei 

Prioritare 5, OS 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, bugetul alocat este de 105.989.108,19 euro (contribuția UE+ 

contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:  

 Tip  

 Regiuni 

 

Contribuția UE 

(Euro) 

 

 

Contribuția 

națională 

(Euro) 

Total finanțare 

Euro 

(contribuția 

UE+contribuția 

națională) 

Regiuni mai puțin dezvoltate  

(7 regiuni) 

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și 

Sud-Muntenia 

 

     98.036.250 

  

 

5.159.802,63 

  

 

103.196.052,63 

  

Regiunea dezvoltată  

București-Ilfov 

2.513.750 

  

279.305,56 

  

2.793.055,56 

  

TOTAL alocare pentru prezenta 

cerere de propuneri de proiecte 

100.550.000,00 

  

5.439.108,19 

  

105.989.108,19 

  



 Grupul țintă  

 

Pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 

 au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-
2020 și aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori 

 sunt în risc de sărăcie și excluziune socială (prin încadrarea intr-una din categoriile de mai sus de mai 
jos). 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt 
persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

 (A) în risc de sărăcie  

sau  

 (B) se confruntă cu o deprivare materială severă  

sau  

 (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

Conform terminologiei utilizate în POCU, populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul 
SDL formează comunitatea marginalizată care va reprezenta grupul țintă vizat în mod obligatoriu în 
cadrul proiectului POCU. 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de 
identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și tineri) care se 
află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că trăiesc în una din zonele 
cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere). 

 

 

 

 



 Grupul țintă  - continuare - 

 Deoarece indicatorul de realizare prevede necesitatea ca o persoană din grupul țintă să 
beneficieze de minimum 2 servicii, o persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a 
eligibilităţii decât într-o singură categorie eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la 
intrarea în  operațiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de 
sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau 
prin atașarea de documente doveditoare pentru situația vizată (după caz). 

 

 Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect 

Pentru proiectele implementate în regiunile mai puțin dezvoltate/ în regiunea dezvoltată 
(București-Ilfov), minimul obligatoriu pentru grupul țintă persoane din comunitățile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii 
integrate este de 250 persoane. Este obligatoriu ca minimum 50% din grupul ţintă aferent 
acestui indicator să beneficieze de măsuri de ocupare (activităţile 3 şi 4). 

 

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 
care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant - ținta minimă este de 50% 
din numărul persoanelor care beneficiază de măsuri de ocupare. 

 

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 
care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la 
încetarea calității de participant - ținta minimă este de 25% din numărul persoanelor care 
beneficiază de măsuri de ocupare. 

 



 

 

Mulțumesc pentru atenție! 

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 

web site: www.fonduri-ue.ro  

E-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro  
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