Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Asociatia GAL Botosani pentru Viitor
Nr. 1361 / 21.12.2020
APEL DE SELECTIE

POR/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2021/9/4/OS9.1
Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:
Program Operational 2014-2020
 Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban
 Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
 Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială, prin măsuri integrate.
Obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grup de Actiune
Botosani pentru Viitor, pentru care se lanseaza apelul:
 Obiectiv Specific 2 – Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului
peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;
Rezultate așteptate:
 Investițiile realizate prin intermediul DLRC vor răspunde nevoilor comunităților urbane
marginalizate, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la:
 condiții decente de locuire;
 servicii medico-sociale de calitate;
 ocuparea forței de muncă;
 acces la servicii social- comunitare;
 un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat, cu spatii de recreere, etc.
POR va finanța investițiile în infrastructurile specifice, ce fac posibil accesul la toate aceste tipuri de
servicii.
Rezultatele vor fi atinse printr-o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri care
vizează cauzele specifice ale fenomenului sărăciei și excluziunii sociale a persoanelor și comunităților.
Rezultatul așteptat constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială, prin măsuri integrate.
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Prezentul apel este cu termen limită de depunere
 Data lansării apelului de selecție: 04.01.2021
 Data și ora de începere a depunerii de fise de proiecte – 05.01.2021 ora 11.00
 Data limită de depunere a propunerilor de fise de proiecte: 19.02.2021
 Data și ora de închidere a depunerii de fise de proiecte – 19.02.2021 ora 18.00
 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației GAL Botosani pentru Viitor, str. Postei
nr.9,Incubatorul de Afaceri, cam 214, Botosani.
Intervalul orar de depunere a proiectelor: în fiecare zi lucrătoare între orele 11.00 si 18.00
Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate sunt:
 Sediul Asociației GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR
 Telefon: 0755015995 – manager Lupascu Catalina
0752783323 – facilitator, Aolaritei Alexandra
 E-mail: galbotosani@gmail.com
Bugetul apelului
La nivel de fișă de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.
La nivelul acestui apel, valoarea totală maximă eligibilă a pachetului de proiecte de infrastructură,
respectiv valoarea apelului de fișe de proiecte, este de 525 000 euro, in conformitate cu bugetul FEDR
si cofinanțare națională (contribuția de la bugetul de stat și cofinanțare proprie), asa cum a fost aprobat
prin SDL selectata pentru finantare, in cadrul bugetului SDL, respectiv:
Nr crt

Masura / Obiectiv specific

Tip de investitie / Interventia

Alocare financiara maxima
(euro)

1

Măsura 2 – Creșterea
numărului de spații de
recreere pentru locuitorii din
zona SDL
OS 2

Intervenție POR – Amenajare spații
recreere în ZUM Centrul Vechi și
ZUM Parcul Tineretului

15 000 euro
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2

3

4

Măsura 3 – Realizarea
amenajării peisagistice a
teritoriului SDL, inclusiv a
sensurilor giratorii
OS.2

Intervenție POR – Amenajare
peisagistică a teritoriului SDL,
inclusiv a sensurilor giratorii

195 000 euro

Măsura 4 – Modernizarea
Intervenție POR –
spațiilor publice urbane prin Crearea / rebilitarea / modernizarea
modernizarea utilităților
spațiilor publice urbane –
90 000 euro
publice – modernizarea
modernizarea utilităților publice –
iluminatului public urban
modernizarea iluminatului public
OS.2
urban
Măsura 5 – Creșterea
Intervenție POR – Amplasarea de
gradului de siguranță a
camere de supraveghere wireless
225 000 euro
cetățenilor din teritoriul SDL
pe teritoriul SDL
OS.2
Valoarea totala maxima eligibila a pachetului de fise proiecte, pentru apelul
POR/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2021/9/4/OS9.1
este de 525 000 euro
Nota: O fisa de proiect integrat poate combina mai multe interventii.
Ce finanțează apelul:
 investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
- crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate,
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri
abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.).
Cine poate solicita finanțare:
1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botosani - ca membru în Grupul de Acțiune Locală
Botosani pentru Viitor .
2. Parteneriate între UAT Municipiul Botosani - membru în Grupul de Acțiune Locală Botosani
pentru Viitor, din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o
vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele
investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare
integrate - CCI medico-sociale)
3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o
vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de
servicii sociale, comunitare, desfaășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement
și sport
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Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm
rugămintea de a accesa:
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE
APELURI FIȘE DE PROIECTE POR- LANSATE DE ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA
BOTOSANI PENTRU VIITOR
încadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC
AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN
Postat pe http://galbotosani.ro,
IMPORTANT
Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea fișei de proiect (FP) pentru interventiile lansate de
Asociația GAL „Botoșani pentru Viitor” în cadrul AXEI PRIORITARE 9: Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, PI 9.1- DLRC, să vă asiguraţi că aţi
parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile Ghidului
solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, denumit și Ghidul
General(inclusiv notele de subsol).
Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect (FP), să consultaţi periodic
pagina de internet http://galbotosani.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale
și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul SDL.
Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a Fișelor de proiecte, la sediul GAL „Botoșani
pentru Viitor” funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în
clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea fișelor de proiect
Manager, Asociatia GAL Botosani pentru Viitor,
Lupascu Catalina
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