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Anunț de intenție

Legislatie aplicabilă:
În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 cu modificările şi completările
ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul
PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), după cum
urmează:
1. Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
2. Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare
3. Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale
în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă
4. Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Procedura de selecție a partenerilor dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi guvernate
de următoarele principii: legalitate, transparență, nediscriminare, tratamentul egal / imparțialitate,
profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse și confidențialitate, eficienta utilizării
fondurilor.
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest proiect POCU sunt
specificate în Ghidurile POCU:
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Orientari Generale
- POCU 2014 – 2020, secțiunea Eligibilitatea
solicitantului/partenerilor.
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale în mediul rural AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Durata proiectului: 30 luni
Grup țintă propus:
Grupul tinta este format din 100 de persoane care au domiciliul intr-unul din judetele
regiunilor Nord Vest, Sud Muntenia, Sud Vest si Sud-Est care doresc sa înfiinteze intreprinderi
sociale in mediul rural, indeplinind cumulativ urmatoarele conditii: persoanele care fac parte din
grupul tinta sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 – 65 de ani, femei sau barbati, cu studii medii,
studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de munca si care isi doresc sa
infiinteze o intreprindere sociala.
Din cele 100 de persoane, 5 persoane vor face parte din categoria persoanelor varstnice (55-64 de
ani), categorie de persoane care sunt expuse unui risc crescut de discriminare.
Bugetul proiectului: aprox 14,518,500.00 ron
Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare :
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la
ocuparea forței de muncă.
Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
1. Management de proiect,
2. Activitati transversale
3. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului respectiv cu
privire la programul de formare, la metodologia de selecție a grupului țintă, a planurilor de
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afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului precum și asupra drepturilor și obligațiilor
care trebuie asumate
4. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
5. Furnizarea de cursuri de formare profesională: curs Antreprenor în economia social si curs
de Dezvoltare a competentelor si abilitatilor digitale
6. Crearea platformei online dedicata concursului de planuri de afaceri si monitorizarii
implementarii planului de afaceri si evaluarea planurilor de afacere
7. Servicii personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de
afaceri
8. Inființărea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
9. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate
10. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri

Principiile ce stau la baza parteriatului sunt:
Partenerii selectați trebuie să fie reprezentativi pentru BNS și pentru activitățile ce
urmează a fi desfăsurate.
Partenerii vor fi implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordului de parteneriat
și a cererii de finanțare.
Partenerii vor fi implicați pe durata întregului ciclu de viață al proiectului, în pregătire,
implementare (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea acestuia.
Partenerii vor asigura cofinanțarea corespunzătoare bugetului alocat, în funcție de tipul
organizatiei și de prevederile ghidului solicitantului condiții generale și condiții specifice
aplicabile.
Partenerii își asumă respectarea legislației precum și a tuturor condițiilor ce derivă din
procesul de implementare.
Procedura de selecție a partenerului dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi
guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, imparțialitate, profesionalism,
operativitate, asigurarea egalității de șanse, nediscriminarea, eficiența utilizării resurselor și
confidențialitate.
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În situația nerespectării prevederilor legale, solicitantul poate proceda la schimbarea
partenerilor cu respectarea legislației și a regulilor în vigoare.
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu
crează nici o obligaţie pentru BNS, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu este selectată
pentru finanţare. Toate activităţiile desfaşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac
obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice alta natură pentru niciuna dintre părti.
BNS intenționează să depună cerere de finanțare pentru următoarele activități:
1. Management de proiect,
2. Activitati transversale
3. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
respectiv cu privire la programul de formare, la metodologia de selecție a
grupului țintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
precum și asupra drepturilor și obligațiilor care trebuie asumate
4. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
5. Furnizarea de cursuri de formare profesională: curs Antreprenor în economia
social si curs de Dezvoltare a competentelor si abilitatilor digitale
6. Crearea platformei online dedicata concursului de planuri de afaceri si
monitorizarii implementarii planului de afaceri si evaluarea planurilor de
afacere
7. Servicii personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a
planurilor de afaceri
8. Inființărea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
9. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială
finanțate
10. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri
Pentru activități, formulările vor fi generale, urmând ca în etapa scrierii efective cererii de finanțare
să fie dezvoltate și definitivate.
Ofertantul va nominaliza activitățile la care dorește să fie partener, prezentând succint, în
scrisoarea de intenție în ce constă contribuția pe care urmează să o aducă în cadrul proiectului.
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Program derulare proces de selecție
Data publicare anunt: 06.11.2020
Perioada de depunere a ofertelor: 07.11.2020-22.11.2020
Analizarea ofertelor primite: 23.11.2020
Perioada primire contestatii: 24.11.2020 – 29.11.2020
Comunicare rezultat final: 03.12.2020

PROFILUL PARTENERILOR:
Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, partenerii vor
putea fi:
a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi,
furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii
sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate
categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.
Prin prezentul anunț de intenție se dorește a unei entități care să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
•
•
•
•

să aibă experiență în furnizarea de cursuri de formare profesională,
să aibă acces la capacități tehnice și operaționale în vederea furnizării de cursuri de formare
profesională,
să dispună de formatori autorizați pentru cursurile realizate în cadrul proiectului,
să aibă capacitatea să desfasore activități în regiunile Sud Muntenia si Sud Vest.

Activitățile în care se implică partenerii:
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•
Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului respectiv cu
privire la programul de formare, la metodologia de selecție a grupului țintă, a planurilor de afaceri
ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului precum și asupra drepturilor și obligațiilor care trebuie
asumate
•

Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

•
Furnizarea de cursuri de formare profesională: curs Antreprenor în economia social si curs
de Dezvoltare a competentelor si abilitatilor digitale
•

Evaluarea planurilor de afacere

•
Servicii personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de
afaceri
•
Inființărea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
•

Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate

•
Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceriRolul entităților ce urmează a fi selectate
este următorul:
Rolul entităților ce urmează a fi selectate este următorul:
•
Selecție partener 1: Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul
proiectului respectiv cu privire la programul de formare, la metodologia de selecție a grupului
țintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului precum și asupra drepturilor și
obligațiilor care trebuie asumate•
Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate- 50 persoane grup
tinta selectate
•
Furnizarea de cursuri de formare profesională: curs Antreprenor în economia social si curs
de Dezvoltare a competentelor si abilitatilor digitale•

Evaluarea planurilor de afacere-

•
Servicii personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de
afaceri
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•
Inființărea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului- pentru 8 intreprinderi infiintate
•
Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate- pentru 8
intreprinderi infiintate
•

Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri- pentru 8 intreprinderi infiintate.

Important
•

Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri.

•

Procesul de selecție vizează selectarea a 1 partener.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
Condiții generale de eligibilitate ale partenerilor sunt menționate în Ghidul Solicitantului Condiții
Generale / Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital, cu
modificările și completările ulterioare, și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice / Parteneri
eligibili, disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro.
Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare este:
nr crt
1
2
3

4

7

Criterii de evaluare
Capacitate operațională: resurse umane, resurse
tehnice
Capacitate financiară: cifra de afaceri/venituri pe
ultimii 4 ani
Capacitatea profesională: dovada implementării unor
proiecte cu finanțare europeană din domeniile de
activitate în care va fi implicat în cadrul proiectului,
rezultatele obținute
Contribuția pe care își propune să o aducă în cadrul
proiectului, gradul de înțelegere și asumare tehnicofinanciară a obiectivelor proiectului și a rezultatelor
așteptate, convergența obiectivelor și a mijloacelor de

Punctaj maxim
10 puncte
20 puncte
30 puncte

40 puncte
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acțiune cu cele ale BNS, colaborări anterioare pe
diverse teme
Total
100 puncte
Punctajul minim care trebuie obținut de ofertant pentru a fi selectat este de 60 puncte.
Scrisoarea de intenție, fișa partenerului însoțite de documentele:
i.

Statutul organizației,

ii.

Certificatul de înregistrare fiscală,

iii.

Ultimele 4 bilanțuri contabile,

iv.
O declarație pe proprie răspundere că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,
taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale,
v.

Declarație pe proprie răspundere că nu este subiect al unui conflict de interese.

Se vor depune în plic închis sau se vor transmite prin mail, la adresa bns@bns.ro, sau prin posta
sau curier la adresa – Bucuresti, sector 3, str Turturelelor, nr 11A, et 3.
Persoana de contact: Chivu Diana, responsabil proiect

Telefon: 021-316.27.98; 021-316.27.99
Fax: 021-316.28.01
Email: bns@bns.ro
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