Buna seara,
Va transmitem o serie de intrebari referitoare la: POCA - CP 2/2015 Cresterea capacitatii ONG-urilor
si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, care ne permit creionarea unui
proiect pe acest apel:




In cererea de finantare, este necesar sa prezentam in detaliu tipul de politica asupra careia
vom realiza cercetarea si vom crea instrumentele de monitorizare/evaluare (ex: propunerea
de lege privind invatamantul dual) sau este suficient daca prezentam doar domeniul in care
vom efectua activitatile (ex: domeniul educatiei)?
Precizam ca in Ghidul Solicitantului in cadrul sectiunii Evaluarea si selectia cererii de
finantare la punctul 1.7 al grilei de evaluare se mentioneaza ca este necesara experienta in
implementarea de proiecte: ”solicitantul si/sau partenerii au implementat/au in
implementare cel putin un proiect din fonduri nerambursabile” iar ”Valoarea totala a
oricarui proiect implementat/in implementare al solicitantului si sau partenerilor este mai
mare decat valoarea proiectului pentru care se solicita finantare”. Va rugam sa ne precizati
cu cat se reduce punctajul cererii de finantare in situatia in care Solicitantul/Partenerii nu au
mai implementat proiecte / nu au proiecte in implementare si nu poate deci atinge cele 2
puncte din grila, prezentate mai sus.

De asemenea, reluam si intrebarile transmise de colega noastra Andreia Deliu (a.deliu@vapro.ro)
prin email in data de 29.01.2016:
 Este permis parteneriatul cu o entitate transnationala, dintr-o tara membra UE, care face
parte din categoriile eligibile asa cum sunt descrise in ghid (ONG, partener social etc)?
 Avand in vedere ca un solicitant indeplineste conditiile de eligibilitate cu privire la experienta
in implementarea de proiecte finantate prin fonduri nerambursabile, si ca valoarea
proiectului implementat anterior este mai mare decat finantarea pe care o solicita in cadrul
POCA – CP2, este permis ca solicitantul sa aplice individual (fara a avea un partener).
 In cadrul sesiunilor de formare din cadrul proiectului, va rugam sa ne precizati care din
urmatoarele variante este acceptata in cadrul apelului CP2:
a) se permite formarea exclusiv a membrilor ONGului aplicant si/ sau parteneri (ONG cu
mai multe birouri locale in tara)
b) se permite formarea membrilor ONGului aplicant alaturi de alte persoane din grupul
tinta?
c) se permite doar fomarea membrilor altor entitati (cf grup tinta eligibil din ghid) si nu
este permisa includerea personalului propriu al ONGului aplicant si/ sau ai partenerilor.
Asteptam raspunsul Dvs in vederea pregatirii unor proiecte cat mai solide.
Va multumim,

