Nr. 35349/22.11.2021

ERATĂ LA ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Nr. 35121/19.11.2021

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul
țul Arge
Argeş
Date de contact
Tel : 0248511034
Fax : 0248510055
E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Web: www.primariacampulung.ro
Cap 5.Activitățile
țile eligibile, conform Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice,
ice, în care
vor fi implicați
ți partenerii selectați din cadrul Anunțului de selecție
ție parteneri în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Nr. 35121/19.11.2021 se
modifică și va avea următorul:

Text (varianta inițială)
5. Activitățile eligibile,, conform Ghidul
Solicitantului – Condiții
ții Specifice, în care
vor fi implicați
ți partenerii selectați vor fi:
LOT 1: Fișa
șa intervenției #8 Crearea unui
incubator de afaceri în colaborare cu
Asociația Oamenilor de Afaceri Arge
Argeș și
Camera de Comerț
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
ărmilor
Activitatea principală 2 - Susținerea
Sus
antreprenoriatului în cadrul comunită
comunității,
inclusiv a ocupării pe cont propriu.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizat
vizată prin
intervenție:
Crearea unui incubator de afaceri/ centru
multifuncțional
țional
pentru
sprijinirea
antreprenorilor.
LOT 2: Fișa
șa intervenției #9 Organizarea de
cursuri de formare profesională pentru
tineri și adulți în vederea inserției pe pia
piața
muncii.
Aria de implementare: Zonele urbane

Text (varianta modificată)
5. Activitățile eligibile,, conform Ghidul
Solicitantului – Condiții
ții Specifice, în care
vor fi implicați
ți partenerii selectați vor fi:
LOT 1: Fișa
șa intervenției #8 Crearea unui
incubator de afaceri în colaborare cu
Asociația
ția Oamenilor de Afaceri Argeș și
Camera de Comerț
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
Caz
Activitatea principală 2 - Susținerea
antreprenoriatului
eprenoriatului în cadrul comunității,
comunită
inclusiv a ocupării pe cont propriu.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizată
vizat prin
intervenție:
Crearea unui incubator de afaceri/ centru
multifuncțional
țional
pentru
sprijinirea
antreprenorilor.
LOT 2: Fișa intervenției #9 Organizarea de
cursuri de formare profesională pentru
tineri și adulți în vederea inserției pe piața
muncii.
Aria de implementare: Zonele urbane

marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
ărmilor
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru
accesul și/sau menținerea pe piața muncii
muncii.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizat
vizată prin
intervenție:
Realizarea unor cursuri de formare în vederea
reorientării profesionale și adapt
adaptării la
cerințele
țele pieței muncii în teritoriul SDL.
LOT 3: Fișa
șa intervenției #20 Campanii de
informare, conștientizare
știentizare pentru implicarea
activă și voluntară
ă a membrilor comunității
comunită
prin realizarea de activități
ți de prezentare
de exemple de bună practică
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor.
ărmilor.
Activitatea principală 5 - Combaterea
discriminării și a segregării.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizat
vizată prin
intervenție:
Organizarea de campanii de informare și
conștientizare
știentizare
a
importanței
efecturăii
efectur
controalelor medicale perioadice pentru adul
adulți
șii a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor
sub 1 an în Zona Pescăreasa și Zona Caz
Cazărmilor,
respectiv educației sexuale.
LOT 4: Fișa
șa intervenției #24 Organizarea de
campanii de informare și conștientizare
pentru implicarea activă și voluntar
voluntară a
membrilor comunității.
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Pescăreasa.
Activitatea principală 5 - Combaterea
discriminării și a segregării.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizat
vizată prin
intervenție:
Campanii de comunicare și prevenire a
problemelor și activități
ți de mediere a
conflictelor comunitare existente în zona
Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și
mobilizare a comunității.
NOTĂ: O detaliere a tuturor activităților
ților mai
sus menționate se regăsesc
ăsesc în cadrul Ghidul
Solicitantului Condiții
ții Specifice de accesare a
fondurilor pentru investiții
ții POCU în cadrul
SDL Grupul de Acțiune Locală
ă Câmpulung
Muscel AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1, cap 1.3 Tipuri de
activități
ți eligibile care pot fi sprijinite în
contextul prezentului apel de fișe
șe de proiec
proiect
(pag. 33 – pag. 39).
ATENȚIE! În măsura în care aplicantul dore
dorește
să se implice în activitățile
țile aferente mai multor
LOTuri, acesta va trebui
bui să completeze câte o
aplicație pentru fiecare lot și să
ă depună câte

marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
Caz
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru
accesul și/sau menținerea pe piața
ța muncii.
muncii
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizată
vizat prin
intervenție:
Realizarea unor cursuri de formare în vederea
reorientării profesionale și adapt
adaptării la
cerințele
țele pieței muncii în teritoriul SDL.
LOT 3: Fișa
șa intervenției #20 Campanii de
informare, conștientizare
știentizare pentru implicarea
activă și voluntară
ă a membrilor comunită
comunității
prin realizarea de activități
ți de prezentare
de exemple de bună practică
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor.
ărmilor.
Activitatea principală 3 Sprijinirea
dezvoltării/furnizării
de
servicii
sociale/medicale/medico-sociale,
sociale, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizată
vizat prin
intervenție:
Organizarea de campanii de informare și
conștientizare
știentizare
a
importanței
efectu
efecturăii
controalelor medicale perioadice pentru adul
adulți
șii a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor
sub 1 an în Zona Pescăreasa și Zona Cazărmilor,
Caz
respectiv educației sexuale.
LOT 4: Fișa
șa intervenției #24 Organizarea de
campanii de informare și conștientizare
conștie
pentru implicarea activă și voluntară
voluntar a
membrilor comunității.
Aria de implementare: Zonele urbane
marginalizate Pescăreasa.
Activitatea principală 5 - Combaterea
discriminării și a segregării.
Măsura din Planul de acțiune
țiune vizată
vizat prin
intervenție:
Campanii de comunicare și prevenire a
problemelor și activități
ți de mediere a
conflictelor comunitare existente în zona
Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și
mobilizare a comunității.
NOTĂ: O detaliere a tuturor activităților
activită
mai
sus menționate se regăsesc în cadrul Ghidul
Solicitantului Condiții
ții Specifice de accesare a
fondurilor pentru investiții
ții POCU în cadrul
ă Câmpulung
SDL Grupul de Acțiune Locală
Muscel AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1, cap 1.3 Tipuri de
activități
ți eligibile care pot fi sprijinite în
contextul prezentului apel de fișe
șe de proiect
proiec
(pag. 33 – pag. 39).
ATENȚIE! În măsura în care aplicantul dorește
dore
să se implice în activitățile
țile aferente mai multor

un dosar/plic distinct pentru fiecare lot.
Fiecare ofertant, ca potenţial partener, va
menţiona în Nota justificativă (conform
Orientări privind accesarea finanţărilor în
cadrul Programului
mului Operaţional Capital Uman
2014-2020), lotul și activitatea/activit
activitatea/activităţile în
care doreşte să se implice.
Nota justificativă va conţine o analiză a valorii
adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte
utilizarea eficientă a fondurilor, rolul
partenerului
lui în implementarea proiectului
precum şi justificarea alocării financiare
propuse pentru desfăşurarea activităţilor în
concordanţă
cu
capacitatea
financiară
declarată.
Derularea activităţilor cadru şi acţiunile
aferente acestora, care fac obiectul proiectului
proie
dezvoltat
în
parteneriat
vor
respecta
prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii
specifice de accesare a fondurilor pentru
intervenții
ții POCU în cadrul SDL Grupul de
Acțiune Locală
ă Câmpulung Muscel AP 5/PI
9.vi/OS 5.1 întocmit de Asociația
ția Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung Muscel șii disponibil
pe pagina http://galcampulung.ro/

LOTuri, acesta va trebui să completeze câte o
aplicație pentru fiecare lot și să
ă depună câte
un dosar/plic distinct pentru fiecare lot.
Fiecare ofertant, ca potenţial partener, va
menţiona în Nota justificativă (conform
Orientări privind accesarea finanţărilor în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020), lotul și activitatea/activităţile
activitatea/activit
în
care doreşte să se implice.
Nota justificativă va conţine o analiză a valorii
adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte
utilizarea eficientă a fondurilor, rolul
partenerului în implementarea proiectului
precum şi justificarea alocării financiare
propuse pentru desfăşurarea activităţilor
activ
în
concordanţă
cu
capacitatea
financiară
declarată.
Derularea activităţilor cadru şi acţiunile
aferente acestora, care fac obiectul proiectului
dezvoltat
în
parteneriat
vor
respecta
prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii
specifice de accesare
sare a fondurilor pentru
intervenții
ții POCU în cadrul SDL Grupul de
Acțiune Locală
ă Câmpulung Muscel AP 5/PI
9.vi/OS 5.1 întocmit de Asociația
ția Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung Muscel și disponibil
pe pagina http://galcampulung.ro/
mpulung.ro/

Toate celelalte prevederi ale Anunțului
Anun
de selecție
ție parteneri și ale anexelor rrămân
neschimbate.

Primar,
Elena Valerica LĂSCONI

Întocmit,
Serviciul de Dezvoltare Urbană/Comp. P.F.E.
Iuliana Ungureanu, inspector

