Lista de intrebari si raspunsuri pentru Apelul ”Dezvoltare locala”

Intrebarea nr. 1: In textul apelului este precizata necesitatea studiului de fezabilitate/DALI. Sunt
necesare ambele (si SF si DALI?) sau doar un document la alegerea aplicantului?
Raspuns: In cazul in care proiectul include ”lucrari de constructii care necesita autorizatie, PP va
anexa in mod obligatoriu studiu de fezabilitate (SF)/ (sau) DALI); (textul apelului, capitolul 3.1
”Verificare formala”, ”Criterii de conformitate administrativa”).

Intrebarea nr. 2: Consultarea grupurilor tinta, organizarea unor intalniri cu participarea cat mai
reprezentativa din partea actorilor locali în domeniu este obligatorie sau doar recomandata?
Raspuns: Pentru acest apel nu este obligatorie consultarea directa a membrilor grupului tinta/
altor actori locali, daca sunt suficiente date care sa sustina necesitatea si oportunitatea
implementarii proiectului propus pentru grupul tinta vizat. Insa, asa cum reiese si din grila de
evaluare a proiectelor depuse, acest aspect poate fi punctat suplimentar de evaluator.

Intrebarea nr. 3: O activitate prin care se creeaza locuri de munca si apoi sunt puse in circuitul
economic produsele realizate prin intermediul acelor locuri de munca este eligibila?
Raspuns: Conform prevederilor textului apelului, capitolul 2.8 ”Activitati eligibile”, pct. A2
”Ocupare”, paragraful 2, masurile de promovare si sprijin a activitatii de dezvoltare
antreprenoriala se pot desfasura pana la infiintarea intreprinderii (”…anterioare înființării
întreprinderii”), fara a fi realizate activitati care pot fi asociate ajutorului de stat si ajutorului de
minimis. Potrivit prevederilor legale, activitatile privind realizarea de produse/ servicii
generatoare de venituri pentru PP si partenerii de proiect, finantate din surse externe, in
perioada de derulare a proiectului si in perioada de sustenabilitate a acestuia, nu sunt eligibile.

Intrebarea nr. 4: O episcopie (institutie de cult), de utilitate publica, acreditata ca furnizor de
servicii sociale, cu un serviciu social licentiat conform legii, este eligibila pentru a depune
proiecte?
Raspuns: Conform textului apelului, promotori de proiect eligibili sunt: organizatii
neguvernamentale (ONG-uri), entitati publice, asociatii ale autoritatilor locale. In nota de subsol
nr. 14 (pag. 7) este specificat faptul ca instituțiile religioase nu sunt considerate ONG-uri. Prin
urmare, institutiile de cult nu sunt promotori de proiect (PP) eligibili.

Intrebarea nr. 5: Cum se calculeaza valoarea proiectelor aflate in curs de implementare?
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Raspuns: Pentru proiectele in curs de implementare, va fi luat in calcul bugetul alocat si gestionat
in perioada luata in considerare la evaluarea criteriului de eligibilitate privind experienta
anterioara (in ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei propunerii de proiect).

Intrebarea nr. 6: Un proiect care va folosi ca sursa de finantare, in perioada de sustenabilitate,
contributia beneficiarului si/sau dupa caz a familiei acestuia, alaturi de alte surse de finantare
prevazute de lege pentru serviciile sociale, asa cum este precizat in Legea Asistentei Sociale
292/2011, Art.39 lit.c, va avea caracter economic si generator de venituri?
Raspuns: Daca, pe pe durata implementării proiectului, toate cheltuielile sunt asigurate conform
bugetului aprobat al proiectului (anexa a contractului de finantare), pe parcursul perioadei de
sustenabilitate costurile aferente realizarii activitatilor de proiect vor fi asigurate conform
legislatiei in vigoare si cu respectarea prevederilor din Ghidul aplicantului, subcapitolul 5.3.
”Conditii generale de eligibilitate a cheltuielilor - Ajutorul de stat” (pag 17): ”Promotorul de
proiect si partenerii se vor asigura ca finantarea publica solicitata prin prezentul proiect nu intra
sub incidenta normelor procedurale si de fond aplicabile privind ajutorul de stat, respectiv ca
activitatile finantate, ce urmeaza a fi desfasurate, nu au caracter economic si nu vor genera
venituri pe parcursul implementarii sau pe parcursul perioadei de sustenabilitate, iar finantarea
alocata in vederea implementarii proiectului nu este de natura sa aduca un avantaj care sa
afecteze concurenta pe piata si comertul intra-comunitar”. De asemenea, in textul apelului (Vezi
subcapitolul 2.11 ”Durabilitatea proiectului”), se mentioneaza: ”PP va trebui sa demonstreze
capacitatea de a utiliza rezultatele si dupa incheierea finantarii si, dupa caz, sa preia costurile de
sustinere a serviciilor infiintate/ dezvoltate prin proiect”. In vederea verificarii aspectelor
mentionate mai sus, PP va elabora un plan privind asigurarea sustenabilitatii proiectului, cu
accent pe modul in care activitatile vor continua si dupa inchiderea proiectului, cu detalii
referitoare la aspectele financiare si de management. PP va tine cont de faptul ca scopul este
promovarea sustenabilitatii proiectului si asigurarea faptului ca sprijinul financiar acordat
proiectului genereaza beneficii maxime grupului tinta si beneficiarilor finali, atat pe parcursul
implementarii proiectului, cat si in perioada de sustenabilitate. PP va lua in considerare de
asemenea cerintele Regulamentului (art. 8.6, 8.14). Detaliile cu privire la modalitatea in care va
fi asigurata sustenabilitatea proiectului vor fi descrise in cererea de finantare, aceasta urmand a
fi evaluata potrivit criteriilor mentionate in capitolul 3.2. ”Evaluarea de continut”.

Întrebarea nr. 7: O manastire poate avea statut de colaborator in cadrul proiectului? In aceasta
calitate, o manastire poate pune la dispozitia proiectului o cladire aflata in proprietate si care se
doreste a fi renovata?
Raspuns: Manastirea poate sa aiba statutul de colaborator pentru a sprijini derularea proiectului,
dar fara a avea alocat buget din grant. Potrivit Ghidului aplicantului, capitolul 2.5.2 ”Componenta
de constructii a proiectului”, ”daca se solicita constructia sau renovarea/ reconstructia unui
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spatiu destinat activitatilor cu beneficiarii este necesar ca proprietarul terenului si/sau al cladirii
sa puna la dispozitia proiectului bunul respectiv, atat pe perioada de derulare a proiectului, cat si
pe o durata minima 5 de ani, dupa aprobarea raportului final de catre OP, iar PP/ partenerii, dupa
caz, sa se angajeze sa preia costurile de sustenabilitate a proiectului”. Prin punere la dispoziție se
intelege un contract incheiat intre parti făcut in favoarea PP pe o perioada de cel putin 10 ani,
astfel incat sa fie indeplinita si conditia privind sustenabilitatea prevazuta in documentele
apelului. De asemenea, potrivit secțiunii 2.6. a textului de apel, “Acordul de colaborare este
obligatoriu și va fi depus ca parte a aplicației în cazul în care respectivele entități sunt beneficiare
ale componentei de infrastructură/ construcții”.

Intrebarea nr. 8: Strategiile locale de dezvoltare/ planurile de actiune aprobate la nivel local se
refera si la strategiile judetene (de exemplu: strategia de dezvoltare a judetului, strategia
judeteană sectoriala din domeniul serviciilor sociale) sau se refera strict la strategiile/ planurile
localitatilor in care se desfasoară proiectul? Respecta acest criteriu de eligibilitate un proiect
implementat la nivel judetean, in cazul caruia grupurile tinta si activitatile aferente sunt
identificate in cadrul strategiilor judetene?
Raspuns: Da, strategiile judetene sunt incluse. Potrivit textului apelului, vor fi finantate cu
prioritate acele proiecte care demonstreaza ca ”(...) propun interventii/ actiuni/ masuri incluse
in planurile de dezvoltare locala si/sau alte strategii locale/ planuri adoptate la nivel local/
judetean”.

Intrebarea nr. 9: In categoria profesionistilor si voluntarilor care lucreaza cu grupuri vulnerabile
sau interactioneaza cu acestia pot fi inclusi si profesionisti si voluntari ai altor entitati decat cele
reprezentate de partenerii de proiect (de exemplu: profesionisti ai colaboratorilor, profesionisti
ai unor entitati care nu sunt implicate in proiect nici ca partener, nici ca si colaborator)?
Raspuns: Da, potrivit textului apelului (capitolul 2.7 ”Eligibilitatea grupului tinta si a
beneficiarilor”, ultimul paragraf, subpunctul 1), pot beneficia de activitatile proiectului si alti
profesionisti si voluntari ai altor entitati care lucreaza cu grupuri vulnerabile sau interactioneaza
cu acestea, fara a se limita la entitatile partenere.

Intrebarea nr. 10: Ce presupune ca un promotor de proiect sa aiba experienta in dezvoltare
locala/reducerea saraciei?
Raspuns: In Ghidul aplicantului, OP a stabilit definitia conceptului de dezvoltare locala ca fiind
„un demers care are drept principal scop asigurarea pentru cat mai multi oameni a accesului la
servicii publice de calitate, in vederea crearii premiselor unei cresteri economice incluzive.”
Totodata, in conformitate cu indicatorii stabiliti prin Aria de program nr. 10 „Dezvoltare locala si
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reducerea saraciei” obiectivul apelului este acela de contribui la „cresterea accesului grupurilor
dezavantajate la servicii sociale, precum si la cresterea nivelului de satisfactie cu privire la
calitatea acestora”. Astfel, vor putea fi finantate prin prezentul apel proiecte care ofera servicii
integrate pentru grupurile vulnerabile in cel putin doua dintre urmatoarele domenii: asistenta
sociala, educatie, sanatate, ocupare si locuire. In acest context, experienta la care se face referire
in textul Apelului vizeaza proiecte cu bugetele aferente prin care s-au asigurat unor grupuri
vulnerabile servicii in domeniile asistentei sociale, educatiei, sanatatii, ocuparii, locuirii.
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