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ANUNT REZULTAT SELECTIE PARTENERI

iru ceonuL PRoGRAMULUT oeERATToNAL cAprrAL uMAN 2014 -2020 (pocu)

Comuna Svinita, a organizat procedura de selectie a partenerilor privali pentru
incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea elaboririi gi depunerii cererii de'finanlare
aferente unui proiect in cadrul Programului Operalional Capital umrh (pOCU) 2014-2020, Axd
5 Dezvoltare locali plasati sub responsabilitatea'comunit81ii, Obiectiv specific S.2 Reducerea
numirului de persoane aflate in risc de sdricie gi excluziune sociald din comuniti[ile
marginalizate din zona rurali gi orage cu o populalie de p6nd la 2O,OOO locuitori prin
implementarea de mdsuri/operaliuni integrate in contextul mecanismului de DLRC pentru Ap S/
Pl 9.vi/ OS 5.2, in conformitate cu prevederile:

o OUG nr.4012016, cu modificirile 9i completirile ulterioare,

' HG nr.9312016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
nr. 4012015 privind gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020,

' Documentul ,,Orientdri privind accesarea finanlSrilor in cadrul programului Operalional
Capital Uman 2Oi4-2020", '

o Ghidul Solicitantului Condilii Specifice pentru apelul ,,7OCUlB2Zl5/2/Reducerea
numirului de comunitdli margjinalizate aflate in risc de sdrdcie si excluziune sociali din
zona rurald gi.orase cu o popula{ie de pdni la 2O.OOO locuitori prin implementarea de
mdsuri/ operaliuni integrate in contextul mecanismului de DLRC,/2/Reducerea numdrului
de comunitSfi marginalizate aflate in risc de sdricie ,si excluziune sociald din zona rurala
9i orage cu o popula{ie de p6ni la 2O.OOO locuitbri prin implementarea de mdsuri/
operaliuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.;

Anunlul de seleclie va fi publicat pe site-ul primariei Svinita http://www.primariasvinita.rol si la
sediul acesteia Sat Svinita, nr. 2, Comuna Svinita, jude! Mehedinti azi 20.07 .2020.

P6ni la termenul stabilit a fost depus un singur dosar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA CLISURA DUNARTI

in urma verificirii documenta{iilor depuse a fost intocmitd de citre comisia de evaluar e Anexa S
- Grila de evaluare etapa de catificare a ofertantilor, conform cdreia a fost admisi o
CANdidAtUrd: ASOCIA}IA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CLISURA DUNARI!

in urma desfisurdrii Procesului de evaluare, a fost intocmitd de cdtre comisia de evaluare
Anexa 4 - Grila de evaluare 9i setecfare a ofertanlilor, conform cireia punctajul oblinut de



ofertantul calificat ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA GLISURA DUNARII este: 95
puncte.

Ofertantul selectat de cdtre Comuna Svinita pentru incheierea unui parteneriat in vederea
elabordrii

9i depunerii cererii de finanlare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020
(POCU), Axd 5 Dezvoltare locald plasati sub responsabilitatea comunititii, Obiectiv specific 5.2
Reducerea numirului de persoane aflate Tn risc de sdricie gi excluziune sociald din
comunititile marginalizate din zona rurald gi orage cu o populalie de pAnd la 20,000 locuitori
prin implementarea de mdsuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC pentru
AP 5/ Pl 9.vi/ OS 5.2, conform Raportului seleclie parteneri 2709117.O7.2020, este ASOCIATIA
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CLISURA DUNAR|T care a oblinut punctajulde 95 puncte, 9i
indeplinegte condiliile solicitate de beneficiar.

lntocmit,

Balaci MilcA*

\


