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Lansare linie de finantare pentru proiecte de tip grant –
DMI 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă din cadrul
POSDRU 2007-2013

COMUNICAT
Vineri, 17 septembrie 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele
aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 2.3 - „Acces şi participare la formare
profesională continuă” al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU) 2007-2013. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de
grant sunt finanţate programe de formare profesională continuă (FPC) pentru angajaţi
în vederea calificării sau a recalificării, activităţi de validare şi certificare a
cunoştinţelor dobândite de angajaţi în alte contexte de învăţare decât cele
formale, servicii de orientare şi consiliere profesională a angajaţilor, precum şi
activităţi adresate furnizorilor de formare pentru diversificarea şi flexibilizarea
ofertei de programe de formare profesională continuă.
DMI 2.3 se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia
celor din administraţia publică şi educaţie, care beneficiază de formare profesională
prin proiecte aferente altor domenii de intervenţie sau altor programe operaţionale.
Proiectele care îşi propun în grupul ţintă persoane necalificate, cu nivel scăzut de
calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar.
Grupul ţintă va fi alcătuit din minimum 75 de persoane; proiectele cu un grup ţintă mai
mic vor fi respinse. Participanţii la programele de calificare/recalificare pot primi
subvenţii de până la 1.100 lei lunar (în funcţie de nivelul calificării), numai dacă
participă la întregul program de pregătire, inclusiv la examenul final de certificare.
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 orientativă este echivalentul în lei a 75.000.000 euro,
respectiv 317.580.000 lei. Fiecare proiect poate primi o finanţare de minim 211.720 lei
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(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 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale
proiectului dacă solicitantul este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial
(de ex: ONG-uri), de 3% dacă este instituţie publică şi de 5% dacă este o persoană
juridică de drept privat cu scop patrimonial (ex.: societăţi de stat sau private).
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 – perioada dintre
depunerea unei cereri de finanţare pentru un proiect şi semnarea contractului de
finanţare va fi de maximum 20 de zile.
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.
Prin deciza AMPOSDRU, 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 5 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.
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