Lansarea apelul de proiecte POR axa prioritară 8 ”Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale”, prioritatea de investiții 8.1. ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a comunicat
că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a
publicat versiunea finală a ghidului pentru apelul de proiecte organizat în
cadrul axei prioritare 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale”, prioritatea de investiții 8.1. - ”Investiţiile în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, și
anume, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil ” persoane vârstnice”.
În cadrul acestui apel rata cofinanţării FEDR: maxim 85 % din total
valoare eligibilă, rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total
valoare eligibilă, rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total valoare
eligibilă
Solicitanții de finanțare pot fi:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.
B. Entitați de drept privat :
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România

• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28
decembrie 2006 (*actualizată*)(**republicată**) privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului
de organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare
și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind
de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru
fiecare cult în parte, la secțiunea documente atașate.
Valoarea eligibilă a proiectului variază în funcție de obiectul
acestuia, astfel:
cuprinsă între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA;
000 euro și 500 000 euro cu TVA;
100 000 euro și 500 000 euro cu TVA;
Pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect,
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000
euro cu TVA;
proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și
700 000 euro cu TVA;
eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 900 000 euro cu
TVA;
socială și unitate de îngrijire la domiciliu în
același proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă între 100 000 euro și 950
000 euro cu TVA
Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor
sociale fără componentă rezidenţială existente;
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru
înfiinţarea de noi centre sociale fără componentă rezidenţială (clădiri
care nu au avut înainte această funcțiune);
• asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru
infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială (inclusiv
branşarea la utilităţi);

• crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu
dizabilităţi;
• amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale fără
componentă rezidenţială;
În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare se vor
depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, data și ora
începerii depunerii de proiecte: 28.02.2017, ora 12,00 iar data și ora
închiderii apelului de proiecte: 29.08.2017, ora 12,00.
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care
bugetul apelului este consumat mai devreme.
Până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul
prezentului apel de proiecte,este necesar să consultaţi periodic pagina
de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale
condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări
pentru accesarea fondurilor în cadrul POR
Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge
etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și
evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au
obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează
în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel

