Anunț selecție parteneri pentru proiect POS DRU, axa prioritară 3,
DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”,
cerere de propuneri de tip strategic, nr. 176
În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin
H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, adresa
poștală str. Aleea Teatrului, nr. 1, 200402, Craiova, jud. Dolj, România, anunţă organizarea unei proceduri de
selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul
“Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București - Ilfov ”, din
cadru POS DRU, DMI 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale.
CONTEXTUL ANUNŢULUI
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, dorește să depună proiectul „Promovarea
culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București - Ilfov” în calitate de
beneficiar în cadrul Axei prioritare 3 a POSDRU, DMI 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale”.
TIPUL PROIECTULUI
Proiectul „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București Ilfov” va fi un proiect strategic de maxim 10 luni, desfășurat în regiunea Sud-Vest Oltenia și în regiunea
București - Ilfov, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU),
Axa prioritară 3 a POSDRU, DMI 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale”.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor
antreprenoriale si manageriale în rândul a 450 de persoane din regiunile S-V Oltenia si Bucuresti – Ilfov,
pentru iniţierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente în scopul creşterii competitivităţii
acestora pe piaţă.
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE (la elaborarea proiectului pot fi aduse modificări, de comun acord cu
partenerii):
A 1. Managementul proiectului
A 2. Activități de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi
antreprenoriat proiectului;
A 3. Campanii de informare și constientizare privind oportunitățile existente în vederea încurajării
antreprenoriatului;
A 4. Dezvoltarea unei scheme de ajutoare și stimulente pentru sprijinirea demarării activităților unei afaceri,
antreprenoriat și ocuparea pe cont propriu;
A 5. Crearea a 2 centre de sprijin pentru înființarea afacerilor și dezvoltarea în implementarea proiectului a 3
centre de sprijin deja existente;
A 6. Promovarea culturii antreprenoriale prin activități inovatoare; vouchere tehnologice;
A 7. Realizare materialelor informative.
OBIECTIVUL ANUNŢULUI
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, organizează selecția entităților cu
personalitate juridică, înregistrate în România în calitate de parteneri în vederea depunerii unei
cereri de finanțare și implementării proiectului mai sus menționat. Candidaţii trebuie să
îndeplinească cerinţele de mai jos.
1. ELIGIBILITATE
Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile din Ghidul solicitantului
condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 176 şi regulile generale de eligibilitate
menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale.

PROFILUL PARTENERULUI
Partenerul se dorește a fi o entitate privată cu/fără scop patrimonial, cu experienţă în realizarea și
implementarea proiectelor finațate din fonduri europene, având sediul în una dintre cele două regiuni de
dezvoltare vizate, respectiv regiunea Sud-Vest Oltenia și regiunea București-Ilfov. Partenerul va trebui să
probeze maturitate și capacitatea de a susține și de a fi finalizat cu succes proiecte similare cu cel ce se
dorește a fi depus de către ADR SV Oltenia. Criteriile pentru dovedirea expertizei şi experienţei necesare
îndeplinirii rolului de Partener se găsesc în Grila de evaluare anexată.
3. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv;
b. Declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa resurselor administrative;
c. CV-urile în format Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru
proiect;
d. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile despre
educaţie şi formare profesională prezentate în CV-uri;
e. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor și
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat ţi la bugetul local;
f.

O descriere a experienţei relevante a participantului în proiecte.

4. Instituţiile interesate să participe la selecție vor depune dosarele cu menţiunea: „Pentru selecţia

de parteneri POSDRU vizând proiectul “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București - Ilfov” la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud- Vest Oltenia, adresa poștală str. Aleea Teatrului, nr. 1, 200402, Craiova, jud. Dolj, România,
sau la adresa de e-mail: office@adroltenia.ro, până la data de 19.11.2014, ora 12:00.
5. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face prin acordarea calificativului
ADMIS/RESPINS. În cazul în care sunt declaraţi admiși mai mulţi ofertanţi, va fi selectat ca partener
societatea cu cea mai mare experienţă în scrierea/implementarea proiectelor cu finanţare europeană.
6. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare și selecţie a dosarelor individuale de participare se face
în maxim două zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, fiind disponibile pe site-ul
instituției.
7. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim două zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi afişate pe site-ul instituției în
termen de maxim două zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.

Grila de evaluare a participantului
Nr.
Crt.

Condiţii Eliminatorii *

Organizaţia candidată are resursele administrative necesare (declaraţie pe
proprie răspundere)
2 Organizaţia candidată face dovada (CV-uri, documente justificative) că
dispune de personalul necesar implementării activităţilor din proiect
3 Dosarul de participare este complet
1

* orice enunţ bifat cu „NU” atrage excluderea candidatului.
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