„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

Fișă Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunitățile marginalizate rome”

 Bugetul alocat: 119.772.058,82 euro (contribuția UE+ Contribuția națională)
 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)

 Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate,
cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)

 Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome
reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea
de măsuri integrate

 Rezultat așteptat: Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome

 Indicatori de program (indicatori specifici de program)
o Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (din care: din zona rurală) din
comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de
participant, din care:
o romi
o Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (din care: din zona rurală) din
comunitățile marginalizate are au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o
activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care:
o Romi
o Servicii funcționale (din care: din zona rurală) oferite la nivelul comunităților
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care:
o Servicii medicale
o Servicii sociale
o Servicii socio-medicale

 Regiuni de dezvoltare vizate: toate cele 8 regiuni de dezvoltare
 Grup țintă eligibil:
o Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială în care există populație aparținând minorității rome
o Personalul din cadrul serviciilor (sociale, medicale, socio-medicale) de la
nivelul comunității

 Activități eligibile:

„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”
1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidențieze
cel puțin următoarele aspecte: nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al
mediului de afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea
locală/proximă de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să
urmărească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum şi implementarea
planurilor de acțiune subsecvente.
2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate
pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.
3. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ
primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete
integrate (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii
medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și
specificului comunităţii etc.).
4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru
participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților
marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate
ca fiind necesare.
5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu,
în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a
serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme
de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare. Sprijinirea
ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale
de inserție.
6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active
de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii
sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI/punctelor unice de
acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei
teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul
centrelor comunitare integrate medico-sociale.
8. Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

 Perioada de implementare a proiectelor proiectului/ proiectelor: 3 ani
 Solicitanți și parteneri eligibili:
o Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori
cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
o ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

 Valoare maximă eligibilă a proiectului: nu poate depăși echivalentul în lei a maxim
6.000.000€.

 Mecanismul utilizat: competitiv

