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Anunț selecție partener pentru depunerea spre finanțare a unui proiect în cadrul
Programului RO20 - „Violenţa domestică și violenţa bazată pe deosebirea de sex”, finanțat
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1683/659 din 7 octombrie 2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului financiar
norvegian 2009 - 2014, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public
în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adresa poștală Piaţa Unirii nr.1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea
unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului
RO20 - „Violenţa domestică și violenţa bazată pe deosebirea de sex”, finanțat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014, aria prioritară de finanţare „Sprijinirea rețelei de unități în
contextul Legii privind violența domestică”.
Programul este destinat să finanţeze acţiuni referitoare la violenţa domestică, astfel cum
sunt definite în Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie, având în
vedere că aceasta rămâne o problemă serioasă în România, care afectează drepturile
fundamentale esenţiale ale victimelor, cum ar fi demnitatea, accesul la justiţie și egalitatea între
femei și bărbaţi.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi eligibil în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect
sunt cele specificate în Ghidul aplicanților, precum și experiență în lucrul cu grupul țintă vizat de
proiect și experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile
eligibile menționate în Ghidul aplicanților, vizând în special înființarea de unități în contextul
Legii privind violența domestică și activități de informare și consiliere adresate grupului țintă.
Informații detaliate privind apelul de proiecte și documentele necesare depunerii
propunerilor de proiecte sunt disponibile pe pagina de internet dedicată programului,
http://norwaygrants.just.ro, la secțiunea «Apeluri deschise».
Instituţiile interesate să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de intenţie la
adresa de e-mail: dasclujnapoca@gmail.com, până la data de 21.03.2014, ora 12.00. Pentru
informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0264-535044 sau la adresa de email menţionată. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct iar lista finală va fi publicată pe siteul www.primariaclujnapoca.ro .
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