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Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 
Apelul ”Dezvoltare locală” 

 
Perioadă depunere: 10 septembrie – 18 decembrie 2019 
A. Activități principale 
- Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/ modernizarea serviciilor de suport 

existente destinate persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale 
acestora; 

- Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile 
prin utilizarea unor metode participative de implicare a beneficiarilor acestora și a 
personalului din administrația publică locală/ județeană/ regională și din cadrul furnizorilor 
servicii (publici sau privați); 

- Replicarea/ transferul unor modele de bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile. 
 
A.1. Educație 
- Servicii complexe pentru „copii rămași singuri” și/ sau copii remigrați și pentru familiile 

lor/tutorii/ reprezentanții lor legali; 
- Măsuri și servicii de suport pentru integrarea copiilor cu dizabilități, inclusiv a celor cu CES, 

în școlile de masă; 
- Măsuri și servicii de educație timpurie, antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, 

respectiv servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai 
acestora; 

- Investiții în accesibilizarea fizică și informațională24 instituțiilor de învățământ; 
- Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune 

practici (inclusiv prin folosirea instrumentelor IT) de lucru cu copii, adolescenți și tineri care 
tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul violenței, hărțuirii în mediul școlar, 
discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate și a deprinderilor de viață independentă, 
dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri) prin acțiuni care să 
promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, cetățenie digitală 
etc.); 

 
A.2. Ocupare 
- Dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordari inovative) care să-i pregătească pe 

tineri/șomerii de lungă durată/ reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața 
muncii (consiliere psihologică și vocațională, mediere în vederea ocupării, job-coaching, 
angajare asistată, traininguri în soft-skills etc.); 

- Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat în aria de intervenție a 
proiectului prin formare antreprenorială, acordarea de asistență în identificarea și accesarea 
potențialelor surse de finanțare, alte activități anterioare înființării întreprinderii, cu excepția 
activităților care pot fi asociate ajutorului de stat și ajutorului de minimis care sunt ne-eligibile. 

 
A.3. Servicii socio-medicale 
- Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli 
incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în famili; 

-  Servicii de tip outreach care mobilizează specialiștii să furnizeze servicii de bază pentru 
persoane vulnerabile provenite din zone unde nu există astfel de servicii sau accesul este 
redus, deși sunt necesare (ex. clinici mobile, telemedicină etc.); 
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-  Înființarea unor servicii medicale în comunitățile izolate și greu accesibile pentru personalul 
medical/ medicii de familie și popularizarea acestor servicii către membrii grupului. 

-  Măsuri de suport pentru persoanele care sunt sau au fost victime ale violenței domestice 
(ex., găzduire, hrană, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică și juridică); 

-  Măsuri de accesibilizare fizică și informațională a serviciilor de asistență socială și medicală; 
 
A.4. Locuire 

- Asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile 
vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă, respectiv care locuiesc în așezări 
informale, în funcție de specificul fiecărei situații în parte; 

-  Servicii de intervenție pentru familiile și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul 
vieții (de exemplu, tranziția de la un centru de ocrotire spre viața independentă, pierderea 
unui loc de muncă, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de urgență 
(excluzând ajutor în bani); 

-  Investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe destinate grupurilor 
vulnerabile. 

 
B. Activități secundare 
- Măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii private de 

servicii sociale/ organizațiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și 
creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (ex. dezvoltarea unor mecanisme 
de coordonare a serviciilor/ a unor rețele de furnizori de servicii pe diverse domenii și niveluri, 
astfel încât să se ofere servicii integrate beneficiarilor); 

- Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile 
vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de 
instrumente de lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, 
schimburi de experiență etc.); 

-  Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități din 
România și/ sau ai unor entități din România și Norvegia (dacă PP are un partener din 
Norvegia); 

-  Campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: integrarea copiilor 
cu dizabilități și CES în învățământul de masă, antidiscriminarea, reintegrarea socială și pe 
piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.). 

 
 
Grupuri țintă principale sunt: 

- Persoane vârstnice; 

- Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați; 

- Persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale 
(CES); 

- Persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței 
bazate pe gen; 

- Persoane cu boli grave, în fază terminală; 

- Familii vulnerabile20 sau care includ persoane vulnerabile de genul: 

• Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani21; 

• Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program 
educațional sau de formare profesională (tineri NEETs)22; 

• Șomeri și persoane inactive; 
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• Persoane de etnie romă etc. 

- Alte grupuri vulnerabile care se regăsesc/ sunt identificate în cadrul planurilor de acțiune 
locală sau altor documente similare adoptate la nivel local. 
 

Proiectele depuse în cadrul acestui apel se vor adresa în mod obligatoriu nevoilor cel 
puțin unuia dintre grupurile țintă enumerate mai sus.  
 
Apelul vizează intervenții/ acțiuni/ activități care se desfășoară în și sunt dedicate 
grupurilor vulnerabile care provin din localități ce fac parte din unități administrativ-
teritoriale cu populație mai mică de 20.000 de locuitori. 
 
Numărul minim de beneficiari aparținând grupurilor dezavantajate primare care beneficiază de 
servicii sociale, definite în sensul larg al programului de Dezvoltare locală, la nivelul unui proiect 
este de 250 de persoane 
 
Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 
500.000 Euro, iar cea maximă este de 2.500.000 Euro. 
 
Rata grantului va fi în mod normal 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului,  
cu excepția cazului în care PP (promotorul de proiecte) este o organizație neguvernamentală 
(ONG), când rata va fi de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului 
 
Durata recomandată a unui proiect este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni. 
 
Promotori de proiecte eligibili: 

1. Organizații neguvernamentale  
2. Entități publice (de ex., autorități publice la nivel local, inclusiv agenții, structuri/ alte 

organisme aflate în subordinea/ coordonarea acestora și alte organisme publice cu 
atribuții în domeniul proiectului, instituții de învățământ) 

3. 3.Asociații ale autorităților locale 
 
Parteneriatul între entități publice și organizații neguvernamentale este obligatoriu 
parteneri entități cu personalitate juridică, publice sau private, după cum urmează: 
(1) din România: entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de dezvoltare 
intercomunitară), grupuri de acțiune locală (GAL) și organizații neguvernamentale non-profit 
înființate ca persoane juridice în România; 
2) din Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau necomercial, 
precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Norvegia 
 
Selecția partenerilor 
Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca 
PP, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci 
când selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de 
proiect. 
 
Mai multe informații puteți regăsi pe site-ul Operatorului de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" (Dezvoltare 
Locala)  
Fondul Roman de Dezvoltare Socială -link: https://frds.ro/index.php?id=146 
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