17.03.2021
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BAIA MARE
LANSEAZĂ
APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALBAIAMARE/2020/5/10/OS5.1

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii
cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Intervențiile lansate din SDL aprobată:
1. Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) din
SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale.
2. Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai bune practici a
locuirii ilicite/ Craica

Prezentul apel este cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 17.03.2021, ora 08:00
Data și ora de închidere a depunerii de fișede proiecte: 15.04.2021, ora 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: Dosarul fișei de proiect se depune de către
solicitant la sediul GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. Baia Mare, jud. Maramureş. Fișele de
proiecte vor putea fi depuse zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Solicitanţi eligibili:
-

Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene

Bugetul apelului
Valoarea acestui apel este de 300.000 euro, respectiv 1.418.130 lei, reprezentând
contravaloarea în lei Ia cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 EURO =
4,7271 RON.
Valoarea minimă a bugetului proiectului este 280.000 euro. Valoarea maximă a bugetului
proiectului este 300.000 euro.
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2. Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM
care să faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu
exteriorul acestuia.
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4. Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea
proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM
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Pentru vizualizarea GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A
FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL BAIA MARE,
ÎN CADRUL SDL – ETAPA A III-A A MECANISMULUI DLRC şi a Anexelor aferente acestui apel
de fișe de proiecte, accesaţi site-ul www.galbm.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc.
Baia Mare, jud. Maramureş, de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00, precum și la
adresa de email: asociatia.galbm@gmail.com sau telefon 0770.198.367.
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiecte, să consultați periodic
pagina de internet www.galbm.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor
specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020,
Cod SMIS 2014+ 127124

