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Lansare linie de finantare pentru proiecte de tip grant –
DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă din cadrul POSDRU 2007-2013

COMUNICAT
Luni, 27 septembrie 2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiecte
de tip grant nr. 109 Tranziția de la școală la viața activă (DMI 2.1) în cadrul Programului
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Principalul
obiectiv al DMI 2.1 este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de
tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa
muncii.
Proiectele propuse în cadrul acestei cereri vor contribui la sprijinirea programelor de
învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat
între şcoli, universităţi şi întreprinderi, la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de
orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă,
monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii şi la dezvoltarea acţiunilor
inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Prezenta cerere de
propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis. Proiectele care
intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat sau de minimis vor fi respinse.
Alocarea financiară pentru această linie de finanțare este de 9.437.819 lei, respectiv
2.228.845 euro . Fiecare proiect poate primi o finanţare de minim 211.720 lei (echivalentul a
50.000 euro) şi maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul a 499.999 euro). Durata de implementare
a unui proiect va fi cuprinsă între şase luni şi doi ani.
Contribuţia solicitantului va fi de 15% dacă este instituţie publică finanţată de la bugetul
de stat, bugetele de asigurări sociale de stat sau din fonduri sociale, de 5% dacă este o persoană
juridică de drept privat cu scop patrimonial (ex.: societăţi de stat sau private) şi de 2% din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului dacă solicitantul este persoană juridică de
drept privat fără scop patrimonial (de ex: ONG-uri), instituţie publică finanţată integral din
venituri proprii sau parţial de la bugetul de stat sau dacă este instituţie de învăţământ superior
acreditată care nu face parte din categoriile anterioare de beneficiari.
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Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, la sediile Centrului Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) - OIPOSDRU, vor funcţiona
birouri de informare între orele 9.00-16.00 (http://cndiptoi.tvet.ro/ ). Cererile de finanţare se
completează în limba română şi se transmit exclusiv on-line, până la data de 10.12.2010 ora
17.00, prin intermediul aplicaţiei Actionweb, aflată pe pagina de internet a AMPOSDRU,
respectiv www.fseromania.ro, secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte” (sau direct la adresa
https://actionweb.fseromania.ro/).
AMPOSDRU și CNDIPT-OIPOSDRU au îmbunătăţit metodologia de evaluare, astfel
că acum evaluarea proiectelor se face după principiul „primul venit, primul servit”. După noua
metodologie – primul venit, primul servit – durata dintre depunerea unei cereri de finanţare
pentru un proiect şi semnarea contractului de finanţare va fi de maximum 20 de zile lucrătoare.
Evaluarea cererilor de finanţare primite se realizează pentru fiecare proiect, imediat după
depunerea anexelor solicitate, în funcţie de data şi ora înregistrării cererii în sistemul informatic.
Selecţia (declararea proiectului ca fiind aprobat în vederea contractării) are loc imediat după
definitivarea evaluării cererii de finanţare.
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, prin derogare de la termenul
stabilit în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, în cadrul prezentului apel de propuneri,
termenul stabilit pentru depunerea anexelor la OIPOSDRU CNDIPT este de 3 zile lucrătoare.
Solicitanţii şi partenerii lor trebuie să cunoască şi să respecte regulile generale de
eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi cele din Ghidul
Solicitantului – Condiţii Specifice și să consulte periodic paginile de internet ale MMFPS–
AMPOSDRU şi CNDIPT–OIPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro şi www.tvet.ro
(http://cndiptoi.tvet.ro/).

Vă dorim mult succes!
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