ANUNT SELECTTE rARTENFIR tN
PRO

GRAMUL

OP

cntnul,

ERATIONAL INFRAS TITUC TUNA

VTNN

E 2OI 4.2020

(POrM)

Agenfia pentru Proteclia Mediului Gorj (APM Gorj) anun{d organizarea
unei proceduri

de

selec{ie pentru incheierea unui Acord

vederea elatronirii gi depunerii cererii

de

Parteneriat, in

de finanlarr: aferente unui proiect in cadrul

['rogramul Operalional Infrastructurb Mare (POIM), pentru solicitanlii care doresc

sd

oblind finan.lare nerambursabild pentru proiecte privind protecJia biodiversitdtii din

cadrul Axei Prioritare

4

"ProtecJia mediului

prin mdsuri de

biodiversitdl;ii, monitorizarea calitdlii aerului gi decontaminare

conservare

a siturilor

a

poluate

istoric", Obiecl.ivul Specific (OS) 4.1 ,,Cregterea gradului de proteclie gi conservare

a

biodiversitdlii prin mdsuri de management adecvate gi refacerea ecosistemelor
degradate":

O.U.G. nr. 6412009 cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare, aprobatd cu
modificdri prin Legea nr. 36212009;

H.G. nr.

21812012 pentru aprobarea Norrnelor metodologice

preverlerilor Ordonanlei de urgen!5

a

(iuvernului

nr.

de aplicare a

6412009 privind

gestionarea financiard, a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru
obiect

ivul converg en!d;

O.U.C}. rv. 4012015 privind gestionarea financiard, a fondurilor europene pentru
perioarda de program are 20I 4-2020.

Cerint,ele generale pe care trebuie sd
srslectat

in

le indeplineascd partenerul pentru a fi

v'ederea constituirii parteneriatului perLtru depunerea cererii de finanlare

pentru viitorul proiect, precum gi Criteriile de eligiibilitate sunt specificate in Ghidul

Solicitantului - din cadrul Programul Operalional Infrastructurd Mare, Capitolul 2.

R.eguli pen1.ru acordarea finanldrii,

2.I

Eligibilitatea solicitantului/partenerilor,

publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europorne, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

lrlOTA: Neincteplinirea acestor cerinle qi a criteriilor de eligibilitate determind
respingerea oricdrei candidaturi.
1. Obiectivul specific al programului

Axa Prioritard,4 Protec{ia mediului prin mbsuri de conseryare a biodiversitdlii,
monitorizarea calitdlii aerului qi decontaminare

il

siturilor poluate istoric vizeazd

prioritatea <le investilii 6d ,,Protejarea gi refacerea biodiversitS{ii qi a solurilor

gi

promovarea unror servicii ecosistemice, inclusiv priin Natura 2000 gi de infrastructurb

ecologicd", urrndrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de protecJie qi
conseryare

a biodiversitSlii prin mbsuri de management adecvate qi refacerea

ecosistemelor degradate", promovarea misurilor de conseryare a biodiversit6lii in
conformitate cu Cadrul de Acliuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeand

pentru Biodliversitate 2020 gi cu Strategia Nalionald qi Planul de Acliune pentru
(lonservarear

lliodiversit5lii 2014--2020, aprobatd prin H.G. m.

108112013, prin

Obiectivele B, C qi F ale acesteia.

Obiectivul Slpecific 4.1 "Creqterea gradului de prorteclie gi conservare

prin mbsuri de

management adecvate

degradate" prormoveazd ac\iuni ce contribuie

a

biodiversitdlii

gi refacerea ecosistemelor

la indeplinirea obiectivelor Strategiei

IIE pentru .Biodiversitate 2020, Cadrul de Ac{iuuri Prioritare pentru Natura 2000,
Strategia Ntrlionald gi Planul de Ac{iune pentru Conservarea Biodiversitdlii ZOl4-

2020, ce iaru

in

considerare nevoile concrete cle proteclie

a biodiversit5lii

din

Romdnia.

2. Scopul c€rerii de finan{are:

Protec{ia

gi

conservarea biodiversitdlii

dirr siturile Natura 2000 Prigoria-

Eengeqti gi l{Atrl Gilort.

3. ObiectivuLl g;eneral al proiectului:
Cregterea gradului de protecJie

gi conservare a biodiversitdlii gi

refacerea

eoosistemelor dLegradate din siturile Natura 2000 Prigoria-Bengegti gi Rdul Gilort.

4. Obiectivele specifice ale proiectului:
impleme:ntarea unor acliuni de conseryare

din planurile de management

ale

siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengegti qi RAul Gilort;
creqterear

gradului de conqtientizare

conservELrii biodiversitdlii pe
qi R6ul

al grupurilor linta privind importan1a

teritoriul situritor Natura 2000 Prigoria-Bengegti

Gilort;

intirirea capacitdlii administrative a custodelui siturilor Natura 2000 prigoriaBengegti qi Rdul Gilort.

5. Principalele

B.

activitifi ale proiectului in aceasth

etapd sunt:

Implemerntarea planurilor

de management/seturilor de mdsuri de conservare/
planurilor de ac{iune pentru ariile naturale prote.jate gi pentru speciile de interes
comunitar aprobate (inclusiv mediu marin).

I. Acliuni concrete pentru menJinerea/imbundtilirea stdrii de conservare aunei specii
de mamifer qi a 4 specii de peqti in situl Natura 2000 Rdul Gilort precum qi a unei
specii de nerzerlebrate in situl Natura 2000 Prigoria-Bengeqti:

1. Menlinerea/imbun6tdlirea stSrii de consen/are

a

speciei Lutra lutra prin

indepiirterea cdinilor frrd stdp6n (hoinari/liberi) din interiorul sitului Natura
2000

lldul Gilort;

2. imburLdtiilirea stdrii de conserv are a speciei

Osmoderma eremita prin marcarea

arborilor ce constituie habitatul de odihnd/in+rrul1ire a speciei;

3. Menfirnerea/imbundtd\irea stdrii de conserva.re a speciilor gi habitatelor prin
materiali:zarea in teren a limitelor siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengegti qi
Rdul Gilort.

II. Monitoiztarea speciilor qi habitatelor din siturile Natura
Rdul Gilort.

ActivitS{i cu caracter general

I. Publici tatea finanldrii proiectului.

2000 Prigoria-Bengeqti gi

II. Activitdti de consultare,
protecJia biodiversitefl

i

congtientizare gi informare a grupurilor lintd legate de

:

1. Activitd{i de congtientizare afactorilor interpsafi;

2. Activitdti de congtientizare a proprietarilor de terenuri qi persoanelor din
comunit,dlile locale.

III. ActivitSli

de intdrire a capacitdlii administratirle.

IV. Activit5li

de management al proiectului (Mp):

1. Managernentul proiectului

-

Organizarpa

qi

funclionarea Unit6{ii

de

Imple,mernt are a Pnoiectului (UIP);

2. Auditul proiectului.
Detaljiile privind activitdtile cadru qi acliunile aferente acestora, care vor face
obiectul proiectului dezvoltatin parteneriat se gdser;c in Ghidul Solicitantului

6.

Activitifile in care va fi implicat partenerul:

Partenerul 'va

fi

implicat

in activitdli cu carqater general, in

special cele

de

congtientizare.

7

. Y aloarea

proiectului

a unui proiect nu poate depdqi valoarea maximd a
proiectului car,e se va stabili in urma elabordrii bugetului, rata de cofinanlare din
Valoarea maxiLmd eligibild

Cihidul Solic;itantului - Condifii Specifice POIM 2A14-2020.

8. Criteriile de selecfie a partenerului ;i grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit penl;ru fiecare criteriu in parte).

A.

va face, in prima fazd, pe baza a 2 (doud)
documente lpe care candidalii le vor depune la sediul Agenliei pentru Protec{ia
Selec:tarea partenerului se

Mediului Gorj:
Scrisoare,a de intenlie (Anexa 1);

Figa partenerului (Anexa 2).

Candidalii vor depune la sediul Agenliei pontru Proteclia Mediului Gorj cele 2
(doua) docuLmente, incepdnd de la data publicdrii prezentului anun!, p6nd la data de
04 aprilie 201'7. ora 12:00.

Cele

2

documente trebuie sd respecte modelul public at, iar rubricile Fiqei

partenerului sd fie integral completate.

in Scris,oarea

de intenlie qi in Fiqa partenerului candidalii vor menliona cel

pulin o acti'"ritate din cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale

gi

umane necesare qi vor fumiza o scurtd descriere a acliunilor propuse in cadrul acestei

activitdli cu pr,ezentarea aspectelor considerate esenliale pentru obfinerea rezultatelor
agteptate qi atingerea obiectivelor gi a contribu{iei

in parteneriat: plus valoarea adusd

proiectului (cf. Ghidul Solicitantului).

B. ilr termen de 3 zile lucritoare de la

expirarea termenului limitd de

depunere a celor 2 documente se vor solicita candidalilor documente prin care sd facd
dovada verirlicitSlii celor declarate pe proprie rispundere
Friqa

in

Scrisoarea de inten{ie qi

partenerului, dupi cum urmeazd:

a. Statutul arganizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada cd are in obiectul
de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare
implementirii proiectului, conform cu temele gi activitdlile la care doreqte

s6

fie parterrer;

b.

Contriact de finanlare, acord de parteneriat, dovadd experienld de cel pu{in 6

luni in domeniul activitililor proiectului, dupd caz, pentru a proba cd
implernentat /implementeazd,,

in calitate

a

dg partener sau beneficiar, proiecte

finanlate din Fonduri Europene;

c. Situaliile financiar-contabile (balan]6, bilan! contabil) pe ultimii 3 ani din care
sd rezultr: veniturile pentru a proba c5 are capacitatea financiard de reali zare a

activitdlilor din proiect; aceste documente se prezintdin copie,

semnate,

gtampilate gi certificate confonn cu originalul de cdtre reprezentantul legal;

d. Declara{ie pe propria rdspundere areprezentantului legal (semnatd gi qtampilatd
de cdtre acesta) cd respectd Anexa 4.

-

Modele declaralii (de eligibilitate,

angajament, conflict de interese, declaralie privind eligibilitatea

cheltuiielilor, terenuri) din Ghidul Solicitantului:

TVA aferente

e. Declaral;ie

pe propria rdspundere (semnatb

qri

qtampilatd de cdtre reprezentantul

legal) prin care iqi asumd sd depuni toate diligenlele pentru a asigura resursele
finanr;iare qi umane necesare pe toatd durata de implementare a proiectului qi
suslirrerea cofinanldrii;

f.

Certiihcat de atestare fiscald privind indeplinirea obligaliilor

de platd a

impo;zitelor qi taxelor locale;

g. Certilicat de atestare fiscald privind indeplinirea obliga{iilor de plat6

a

impozitelor, taxelor gi contribu{iilor de asigurdri sociale la bugetul consolidat
(Agenliar Nalionald de Administrare Fiscald

- Direclia Generald a Finanlelor

Publir;e), din care sd rezulte cd nu se incadreazl, din punct de vedere al

obligatiilor de platd restante la bugetele publice, intr-una din situaliile in care

obligaliile de plati nete depiqesc

lll2

din totalul obligaliilor datorate in

ultimele 12 luni;
Eligitrilitatea partenerului se probeazd prin dovedirea experienlei angaja\ilorl
structurii, in implementarea unor proiecte similare in domeniul relevant: CV-uri, fiqe

de post gi alt,e informalii similare (secfiunea Capacitate tehnicb, din Cererea de
Finanfare).

Aceste documente se prezintd in original
Toate documentele solicitate vor

in

forma predizatd, gi

ft prezentat,e in limba romAnd gi vor fi

depuse

in termenul solicitat de Comisia de evaluare. asumate

de

reprezentantul Jlegal (semndturd gi gtampild), dupd caz.
Pebai'.a rlocumentaliei depuse de candida{i, Comisia de selectare a ofertelor de
parteneriat va v'erifica calificarea candida{ilor conform Anexei 3.

Orice candidaturd care nu respectd aceste cer:inle va fi automat respinsd.
Evaluarea candidalilor:

Candidalii declara{i admigi vor trece in etapa de evaluare, etapd ?n care se va

folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor

fi

punctate conform grilei. Va fi

declarat admis r:andidatul care intruneqte cel mai rnare punctaj, candidalii cu punctaj

mai mic deciit

a.l

celui admis fiind respinqi.

9. Depunerea documentelor

Orgarriza{iile interesate sd participe

la

seleclie vor depune documentele

solicitate in prima faza de selec{ie (Anexa 1 qi AnLez a 2), precum qi dosarul complet
solicitat de (lormisia de evaluare, in plic inchis cu men{iunea:

"Pentru selec{ia de partener POIM - Axa Prioritari 4, Obiectivul Specific (OS)

4.l",la

Secretariatul Agenliei pentru Proteclia Mediului Gorj, Tdrgu Jiu, str. Unirii,

nr. 7 6, pitnd,in data de: 19.04.2017 ora: 12:00.

1

0. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de seleclie se va puhlica pe site-ul agenliei printr-un
anun{ care v'a conline informaliile cuprinse in anunlul de seleclie qi informalii privind

candidaliiloferttanlii participan\ilaprocedurd admiqi qi respinqi qi punctajul obfinut de
fiecare dintre a.ceqtia, iar partenerul selectatva

fi contactat direct, la datele

de contact

fumizate in Fiqa partenerului.

1

1. Solulionarea contestaliilor

Oferttrnlii care nu au fost selectali de AgenLlia pentru Proteclia Mediului Go{
ca parteneri

in vederea aplicdrii cererii de finanlare pentru proiectul care face obiectul

AnunJului de seleclie, pot depune in termen de 3 z:ile lucrdtoare de la data publicdrii

listei pe site-ul agenfiei, contestalii care se solu{ioneazd de comisia de contestalii in

termen

de

"2

zile

lucrdtoare

de la data expiriirii termenului de

depunere

a

contestaliilor.

1

2. Informalii sruplimentare

Informatii sulimentare privind procedura de seleclie pot

fi

ob{inute la:

IeI:0253 2l!.i38i4;
e-mail : offi cg1@)apmqj.anpm.ro;

persoane de crcntact: Calma Nicolae

-

Compaltiment Biodiversitate, Mocircioiu

Aristide lomr{ -- Compartiment Financiar Contabil.

Anexe:

Anexa

I

- modlel Scrisoare de intentie

Anexa 2 - modlel Fisa partener E)
Anexa 3 - Grila de evaluare et
Anexa 4 -

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae GIORGI

Intocmit,
Ionu! Mocircioiu

