Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban
Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)
Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, prin măsuri integrate

COMUNICAT
Asociaţia Grupul de Actiune Locala Ploiesti- Dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate
din municipiul Ploiesti, anunţă lansarea primului Apel de selecţie Fişe de proiecte (FP) POR,
pentru perioada 23 MARTIE – 6 MAI 2020, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Ploiesti.
APEL de fişe de proiecte
POR/GAL Ploiesti/2020/9/1/9.1
– varianta simplificată Data publicării: 23.03.2020
Numărul de referinţă al sesiunii/apelului: POR/GAL Ploiesti/2020/9/1/9.1
Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice
Măsurile din SDL care se lansează: Masurile M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8,M9,M10, M11
Intervenţiile din SDL: Intervenţia #1, Intervenţia #2, Intervenţia #3, Intervenţia #4, Intervenţia #5,
Intervenţia #6, Intervenţia #7, Intervenţia #8, Intervenţia #9, Intervenţia #10, Intervenţia #11.
Data lansării apelului: 23 MARTIE 2020, ora 10:00
Data limită de depunere a fişelor de proiecte POR: 6 MAI 2020, ora 19:00
Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Sediul GAL Ploiesti - Municipiul Ploiesti, Strada Aleea
Cătinei nr. 17A
Intervalul orar de depunere: 10:00 – 19:00,
Valoarea totală a apelului: 4.125.000 Euro
Date de contact: dsgalploiesti@gmail.com, tel. Manager 0754 072 400, Municipiul Ploiesti, Strada
Aleea Cătinei nr. 17A
Asociaţia GAL Ploiesti anunţă lansarea primului Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP) POR, pentru
perioada 23 MARTIE – 6 MAI 2020, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Ploiesti.
Tipul apelului POR este competitiv in sensul in care selectia fiselor de proiect se va face in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute la evaluarea ETF. Sesiunea se va deschide în data de 23
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MARTIE 2020, ora 10:00 şi se va închide în data de 6 MAI 2020, ora 19:00, la termenul limită de 45
de zile calendaristice.
Locaţia de depunere a fişelor de proiecte este: Municipiul Ploiesti, Strada Aleea Cătinei nr. 17A.
Fişele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: 10:00 – 19:00 .
Apelul de fişe de proiecte (FP) lansat de Asociaţia GAL Ploiesti, în cadrul Axei Prioritară 9: Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS
9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, vizează implementarea următoarelor
măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Ploiesti, aprobată:
• M1: Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din ZUM 4- reabilitarea locuintelor sociale din Cartierul Ploiesti Nord
• M2: Infiintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si
medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de
saracie si excluziune sociala
• M3: Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltarii
de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele
aflate in risc de saracie si excluziune sociala (ZUF)
• M4: Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano
Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul
SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala
• M5: Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in
vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent
pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala
• M6: Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisel (structura a Scolii
Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru
persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune
sociala (ZUF)
• M7: Realizarea de bransamente retea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze
in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea conditiilor de trai si
calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6
• M8: Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in
cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din ZUM 2
• M9: Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de
iluminat public in Cartierul Bariera Bucuresti
• M10: Cresterea numarului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea
spatiilor publice urbane – zone verzi /parcuri si realizarea amenajarii peisagistice a teritoriului
SDL (ZUF)
• M11: Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la
servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
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Intervenţiile ce se lansează în primul apel sunt:
Fișa intervenției #1- Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuintelor sociale din Cartierul Ploiesti Nord Buget
estimativ: 1.000.000 euro
Fișa intervenției #2 – Infiintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale
si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala. Nord Buget estimativ: 500 000 euro
Fișa intervenției #3- Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 – cartier Radu de la Afumati in vederea
dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele
aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Nord. Buget estimativ: 250 000 Euro
Fișa intervenției #4- Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structura a Scolii Gimnaziale Candiano
Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu
accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Buget estimativ: 250.000 Euro
Fișa intervenției #5- Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu
Stanian) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu
accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Buget estimativ: 100 000 Euro
Fișa intervenției #6- Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisel (structura s
Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru
persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Buget estimativ: 825 000 Euro
Fișa intervenției #7 Realizarea de bransamente retea de alimentare cu gaze si extinderea
infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea
conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM
3,5,6. Buget estimativ: 61 960 Euro
Fișa intervenției # 8 Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare
in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din ZUM 2. Buget estimativ: 456 840 Euro
Fișa intervenției #9 Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor din ZUM 1 prin extinderea
sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera Bucuresti. Buget estimativ: 6500 Euro
Fișa intervenției #10 Cresterea numarului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL
prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajarii peisagistice a
teritoriului SDL. Buget estimativ: 26 000 euro
Fișa intervenției #11 Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea
accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Buget estimativ: 648
700 Euro
Suma totală lansată pentru primul apel de depunere de fişe de proiecte este 4.125.000,00 euro.
Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POR:
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 Apelul va fi lansat în data de 23 MARTIE 2020, ora 10:00, prin publicarea pe site-ul www.galploiesti.ro, prin afişarea la sediul Primariei Municipiului Ploiesti, la sediul GAL Ploiesti, str
Aleea Cătinei nr. 17A, prin postare/ informare şi difuzări media;
 Fişele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la la sediul GAL Ploiesti, str. Aleea Cătinei
nr. 17A, în perioada 23 MARTIE 2020, ora 10:00 – 6 MAI 2020, ora 19:00, după următorul
program: 10:00 – 19:00;
 Echipa tehnică a GAL Ploiesti va primi fişele de proiect depuse în format tiparit; Dosarul
conține Fișa de Proiect completată integral, tehnoredactată, în formatul precizat și
documentele anexe solicitate de Apel. Dosarul se depune în format fizic (1 original și 1 copie),
tipărit și pe suport CD/ DVD/ Memory stick. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în
partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
 Completarea Fișei de proiect: Fișa de proiect depusă la GAL Ploiesti trebuie să fie însoțită
de anexele tehnice şi administrative, într-un dosar / biblioraft. Modelul Fișei de proiect,
utilizata de solicitanți este cel disponibil pe pagina web a GAL Ploiesti (www.gal-ploiesti.ro)
la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). Completarea Fișei de Proiect,
inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard publicat în Ghidul
Solicitantului aferent prezentului apel de proiecte. Modificarea modelului standard de către
solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine
decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului. Dosarul Fișei de Proiect
va cuprinde în mod obligatoriu adresa de înaintare, în 2 (doua exemplare) și Opis, în care
este redat titlul documentelor și paginile la care se găsesc acestea. Pagina opis va fi pagina
cu numărul 0 a Dosarului Fișei de Proiect.
 Dosarul trebuie completat într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acestuia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din
implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor
Strategiei de Dezvoltare Locală.
 Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare sunt cele
precizate în Ghidul Solicitantului și în fișa măsurii și vor purta mențiunea ”copie conform cu
originalul”.
 Inregistrarea: GAL Ploiesti înregistrează fisa de proiect într-un registru special, completânduse minim următoarele informații: nr. înregistrare, data, denumire solicitant, numele expertului
care a înregistrat cererea. Solicitantul va primi 1 exemplar al adresei de înaintare pe care se
va înscrie de catre reprezentantul GAL Ploiesti care înregistrează dosarul, numărul și data, și
îl va semna olograf.
 Termenul limită de depunere pentru prima sesiune este 6 MAI 2020, ora 19:00;
 Datele de contact la care se pot cere clarificări, informaţii, pe perioada depunerii fişelor de
proiecte, sunt: Adresa sediu: Aleea Cătinei nr. 17A, loc. Ploiești, jud. Prahova; E-mail:
dsgalploiesti@gmail.com; tel. Manager 0754 072 400
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NOTĂ: Fişele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la GAL Ploiesti trebuie sa se încadreze
în priorităţile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Ploiesti. Solicitantul finanțării
trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul ghidului
solicitantului aferent măsurilor, pentru care s-a lansat prezentul apel.
Apelul de proiecte este competitiv, in sensul ca selectia fiselor de proiect se va face in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute la evaluarea ETF.
Solicitantul poate aplica singur sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea
proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor
comunitare integrate - CCI medico-sociale);
Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL
SOLICITANTULUI ELABORAT DE GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLOIEȘTI, AFERENT
MASURILOR FINANTABILE DIN POR, din Cadrul SDL Mun. PLOIESTI, pentru fișele de proiect
POR depuse la GAL Ploiesti- Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1 – versiunea
ianuarie 2020– ghid anexat la prezentul apel şi postat pe site-ul www.gal-ploiesti.ro.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fişelor
de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu
Procedura de Evaluare şi Selecţie şi cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.
Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid, postată
pe site-ul www.gal-ploiesti.ro.
Selecţia proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de
Evaluare şi Selecţie avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE şi etapa 2 – Evaluarea ETF.
Selecţia proiectelor se va face de către Comitetul de Evaluare şi Selecţie, validat de CD al
GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute din criteriile de selecţie, conform anexei 10 –
Criterii minime de eligibilitate.
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Anexe, publicate pe site-ul www.gal-ploiesti.ro.:
1. Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

123645_0_GHID POR-GAL PLOIESTI
123645_1_Anexa 21-Fisele interventiilor
123645_2_Anexa_2_FISA PROIECT POR
123645_3_Anexa_9_GRILA_CAE_POR
123645_4_Anexa_11.1_GRILA_DALI_SF_ETF1_POR
123645_5_Anexa_11.3_GRILA_VIZITA_TEREN_POR
123645_6_Anexa_Capacitatea Operationala a Solicitantului
123645_7_Declaratia de angajament
123645_8_Model Declaratia de eligibilitate
123645_9_Model -Lista de echipamente lucrari servicii
123645_10_Model -Notă privind incadrarea în standardele de cost
123645_11_Model-Acordul de parteneriat
123645_12_Model-Declaratie privind eligibilitatea TVA

2. PROCEDURA EVALUARE SI SELECTIE GAL Ploiesti, avizată de CCS Restrâns cu
Anexele Sale (publicată şi pe site-ul www.gal-ploiesti.ro)
3. SDL Mun. Ploiesti (publicată şi pe site-ul www.gal-ploiesti.ro)
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