ANUNT SELECTIE PARTENERIAT POCU
COLEGIUL TEHNIC „PAUL DIMO” GALAȚI este interesată de crearea de parteneriat
cu unități școlare pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și
competențe , Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare”,
cu obiectivele specifice
 OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din
mediul rural”.
 OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socioeconomic”.
 OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au
finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”.
 OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli inclusive”.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest
proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii
Generale şi Condiţii Specifice.
I. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:
Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunității pentru fundamentarea
cererii de finanțare


Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;



Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;



Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate;



Campanii de informare și 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 / acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.



Activități ale managementului proiectului



Activități de informare și publicitate.
II. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

1. Scrisoare de intenție
2. Fișa partenerului
3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020
4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020
5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să
ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care
optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul
Formularele se pot depune la sediul Colegiului Tehnic Paul Dimo sau transmite prin
email la adresa paul_dimo@yahoo.com, până la data de 01 noiembrie 2016, ora 16.00.
III. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:


să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit



scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a
fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE
1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate
la punctul II
Documentele depuse respectă cerințele
calitative menționate la punctul III
2.Capacitatea partenerului de a desfășura
activitățile propuse
Are în obiectul de activitate prestarea de
servicii de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului și pe care le propune
în Scrisoarea de intenție
Are experiență în implementare a cel puțin 1
proiect cu finanțare nerambursabilă sau are
experiență de minim 6 luni în desfășurarea
activităților propuse

DA

NU

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIAT
Către,
Colegiul Tehnic PAUL DIMO Galați
Stimată Doamnă/Domn
Prin prezenta subscrisa ………...............................……... reprezentată de
……………….............….
…………………..

cu

sediul

în

…………………………..,

CUI

reprezentată de ………..........................…………, intentionează

încheierea de acord de parteneriat cu Institutia pe care dumneavoastră o
reprezentați în calitate de /Partener pentru participarea la sesiunile de depunere
de proiecte de tip …….........… în cadrul AXEI PRIORITARĂ 6 - Educație și
competențe ghidul Școala pentru toti
Vă

informăm

că

...........................…………….

domeniile
sunt:

de

activitate

ale

unității

noastre

…………...........................……………………….

domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectelor si ale
DMI ……....................…...Vă mai informăm ca domeniul principal de activitate a
partenerului …………...................…. este în conformitate cu obiectivele proiectului.

