JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
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Telefon/Fax : 0242 317138 sau 0242 31732
Adresă e-mail : primaria_gurbanesti@yahoo.com

Anexa 1

SCRISOARE DE INTENŢIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul
Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Comuna Gurbanesti. În
urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanţare in
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare
locală plasate sub responsabilitatea comunității ; Obiectivul specific 5.2:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație
de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.
(denumirea organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul
unui proiect cu tema: ____________________________________________________
La activitățile: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Precizăm că _______________________________________________________
(denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri
eligibili pentru Axa prioritara 5.
În
cadrul acestor
activităţi
ne
propunem să aducem
următoarea contribuție: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
De asemenea organizația noastră a acumulat experienţă în domeniul la care
se referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale
pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU. Declar pe proprie
răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese
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B. Nu figuram in evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor,
contribuţiilor sociale şi nu avem datorii fiscale
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptaţi ca organizaţia noastră să
devină partener în cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate.
Numele şi prenumele reprezentantului legal
Data: …………………………………
Semnătura ……………………………………………
Ștampila ………………………………………………

