ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPWL BOTOŞANI

CONSILWL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii de către Municipiul Botoşani in calitate de Solicitant a proiectului "Un nou inceput
- GAL Botoşani - Sprijin pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală durabilă" in cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritarll 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
cosnunităţilor,o.s 5.1.
CONSILWL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea depunerii de către Municipiul
calitate de Solicitant a unei cereri de finanţare În cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020,
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţilor, Obiectiv tematic 9 - Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 5.1. Reducerea numărului
de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu
peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de
măsuri/operaţiuni integrate În contextul mecanismului de DLRC,
văzând raportul de specialitate comun al Administratorului public, Serviciului Management Proiecte şi al
Directorului Economic, privind depunerea proiectului "Un nou inceput - GAL Botoşani - Sprijin pentru realizarea
unei Strategii de dezvoltare locală durabilă",
conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020,
având În vedere Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru Axa Prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţilor, Obiectiv tematic 9- Promovarea incIuziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei
forme de discriminare, Obiectiv specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune
socială din comunităţile marginalizate (roma şi non-roma) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu
populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate În contextul mecanismului de
DLRC, aferent cererii de propuneri de proiecte finanţate din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020,
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001, republicată În Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Botoşani În

HOTĂRĂşTE:

Art1. Se aprobă depunerea de către Municipiului Botoşani, În calitate de Solicitant, a proiectului "Un nou
inceput - GAL Botoşani - Sprijin pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală durabilă", in cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5- Dezvoltare locali plasată sub
responsabilitatea comunităţilor, Obiectiv tematic 9- Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei
forme de discriminare, Obiectiv specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune
socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-rornă) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu
populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate În contextul mecanismului de
DLRC.
Art2. La data intrării În vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.nr.260 din 8.1I .20 16 se abrogă,
Art3. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la
Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER, Iulian Blaga
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Având În vedere oportunitatea de finanţare disponibilă În cadrul Programului
Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţilor, Obiectiv tematic 9- Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei şi a oricărei fonne de discriminare, Obiectiv specific 5.1. Reducerea numărului de
persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma şi
non-roma) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând
minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate În contextul mecanismului
de DLRC, Municipiul Botoşani intenţionează să depună, În calitate de Solicitant, proiectul "Un
nou inceput· GAL Botoşani - Sprijin pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală
Operaţional

durabilă".

Proiectul Îşi propune crearea unui Grup de Acţiune Locală (GAL) În vederea elaborării
unei Strategii de Dezvoltare Locală pentru Zonele Urbane Marginalizate. Această strategie va
sta la baza unor intervenţii cu impact la nivelul Zonelor Urbane Marginalizare ce vor putea fi
finanţate prin:
• Fondul Social European (Programul Operaţional Capital Uman) - măsurile soft
integrate destinate comunităţii marginalizate vizate de SOL, in unnătoarele domenii:

»

domeniul educaţiei
timpurielinvăţământ primar şi

În

creşterea
accesului şi participării la educaţia
secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii

timpurii a şcolii;

»

În domeniul ocupărf - sprijin pentru accesul şi/sau participarea pe piaţa muncii prin
consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competenţelor dobândite În
sistem non-formal şi informal, subvenţionarea angajatorilor, participarea la programe de
ucenicie şi stagii, susţinerea antreprenoriatului in cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării
pe cont-propriu şi a economiei sociale de inserţia etc;

»

În domeniul

dezvoltării/furnizării

de servici; (sociale/ medicale/ medico-sociale);

asistenţă socială;

»

În domeniul combaterii discriminării sau segregam - campanii de infonnare şi
conştientizare/acţiuni specifice in domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul
membrilor comunităţii in soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
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- Fondul European de Dezvoltare
investiţii hard, precum:
investiţiile în infrastructura
locuinţelor sociale;

»

Regională

(Programul

Operaţional

Regional) 

de locuire - construirea! reabilitareal modernizarea

»

investiţiile

»

investiţiile in infrastructura de educaţie - construirea! reabilitarea! modernizarea de
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale

in infrastructura de sănătate, servicii sociale • reabilitarea! modernizarea
centre comunitare integrate medico-soclale:

etc.);

»

investiţiile

amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate 
reabilitarea! modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi
sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport etc.;

în

construcţia!

»

crearea! reabilitarea! modernizarea spaţiilor publice urbane - străzi nemodernizate,
inclusiv reabilitarea! modernizarea utiiităţilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri
abandonate, zone pietonale şi comerciale etc.;

»

construireal dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.
In vederea accesului, la aceste finanţări, este necesar ca Municipiul Botoşani să
trei etape distincte, după cum urmează:

parcurgă

Etapa I - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Cererea de finanţare pentru proiectul "Un nou inceput - GAL Botoşani - Sprijin
pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală durabilă" este aferentă primei etape
din cadrul procesului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii.
O cerere de finanţare a fost depusă iniţial in cadrul apelului de proiecte cu termenul
limită de 14 noiembrie 2016. După verificarea administrativă şi a eligibilităţii, proiectul a fost
respins.
Având in vedere că ziua comunicării rezultatelor a coincis cu ziua relansării apelului de
propuneri de proiecte, au fost remediate deficienţele care au condus la respingerea iniţială a
proiectului, pentru ca acesta să poată fi depus la termenul de 15 mai 2017.
Cu respectarea tuturor termenelor legale, a fost reluată procedura de selecţie a
partenerilor, rezultând următorul parteneriat pentru depunerea cererii de finanţare:
UAT Municipiul Botoşani- Solicitant
Asociaţia PartNET - Parteneriat pentru dezvoltare durabilă - Bucureşti
SC AGRAFICS COMMUNICATION SRL - Bucureşti
Bugetul maxim ce poate fi accesat pentru prima etapă este de 50.000 de euro. iar
co-finantarea UAT Municipiul Botosani pentru partea de activitAti care îi revine este de
2%.
Bugetul primei etape poate fi utilizat in vederea desfăşurării următoarelor tipuri de
activităţi:

o Constituirea GAL;
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Elaborarea studiului de referinţă in vederea identificării zonei/zonelor urbane
marginalizate şi a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală,
precum şi a analizei comunităţii marginalizate din teritoriu;
o Mobilizarea, facilitarea şi consultarea comunităţii/comunităţilor urbane
marginalizate vizate de SDL;
o Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de
SDL;
o Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei indicative de interven~i prin
care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.
Cererile de finantare pentru prima etapă a DLRC se pot depune În sistemul
electronic MySMIS până luni. 15.05.2017. ora 16.00.
o

Etapa II - Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SOL)
Strategiile DLRC se vor depune la sediul Ministerului Fondurilor Europene În cadrul
unei sesiuni de depunere. In vederea evaluării şi selectării SDL, se stabileşte un Comitet
Comun de Selecţie (CCS) format din reprezentanţi ai MMFPSPV, MS, MENCŞ, AM POCU, AM
POR, CNCD, Punctului Naţional de Contact pentru Romi şi din cadrul altor entităţi considerate
relevante pentru experienţa În integrarea comunităţilor marginalizate.
Etapa III - Selectarea şi implementarea proiectelor aferente SOL selectate
Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor PORIPOCU aferente SDL selectate se va
desfăşura În doi paşi:
Efectuarea la nivelul GAL, În baza unei proceduri nediscriminatorii şi transparente, a
unei preselecţii a propunerilor de proiecte (pe bază de fişe de proiect);
Depunerea la AMPORIAMPOCU a cererilor de finanţare pentru proiectele
preselectate/avizate de GAL, În vederea selecţiei finale şi aprobării finanţării
acestora.
Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt intrunite condiţiile pentru
promovarea şi inscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Botoşani a proiectului de
hotărâre in forma prezentată.

Administrator public,

Director economic,

Consilier Servo Management
Proiecte

Adriana ZĂICEANU /

Mirela GHEORGHITĂ

Raluca BĂLĂşcĂu
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