ANUNŢ DE PARTICIPARE
„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul
2017”.
Autoritatea finanţatoare Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul
Constanţa, bd.Tomis nr. 51, telefon: 0241/488001, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul
de execuţie financiară 2017.
Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe
anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 113 din 28.04.2017 - pentru domeniul cultură și potrivit
dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 95 din 28.04.2017 privind aprobarea regimului
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.
Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale, sociale şi de tineret de interes public general,
regional sau judeţean, programul anual işi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 5.000.000 lei după
cum urmează:
- organizarea de festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate la nivel local, județean
sau național;
- organizarea unor târguri culturale;
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau
pluridisciplinare;
- organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale;
- organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;
- editarea de cărți și publicații;
- programe culturale și educative pentru copii și tineret în județul Constanța;
- participarea la olimpiade și concursuri școlare/culturale/educative de interes local, județean, național sau
internațional;
- crearea de pagini web sau platforme on-line având ca obiect domeniul cultural, platforme educationale web și
mobile, aplicații concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice, baze de date/imagini.
Documentaţiile se vor depune începând cu data de 15.05.2017, ora 08:00, data limită de depunere fiind
13.06.2017, ora:15:00.
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 14.06.2017 ora 08:00 până, maxim, în data
de 13.07.2017 ora 16:00.

Criterii de evaluare şi punctaje:

Nume evaluator
Data completării grilei de evaluare
Nume aplicant
Titlul proiectului
Numărul de referinţă al proiectului
Suma solicitată
Secţiunea

Punctaj
Maxim

Atribute culturale

24

-

calitatea actului cultural/artistic

6

-

creativitate

6

-

complexitate

6

-

caracterul inovator, originalitate

6

Relevanța
-

12

Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele generale și
specifice prevazute în ghid?

4

-

Cât de clar sunt definite și bine alese grupurile țintă?

4

-

Impactul scontat al acțiunii asupra grupului țintă este bine 4
calculat? Acțiunea poate avea efecte durabile?

Coerența

6

Cât de
-

coerente

2

-

adecvate

2

-

practice

2

sunt activitățile proiectului? (gradul de corelare cu obiectivele
proiectului, cu rezultatele și nevoile grupurilor țintă și cu aspectele
practice privind desfășurarea proiectului)
Metodologie

6

Planificarea activităților este:
-

clară și

3

-

realizabilă?

3

(în concordanță cu durata proiectului și cu constrângerile bugetului/
mijloacelor)
Capacitate operațională și încurajarea debutului

10

Proiect

-

Solicitantul este debutant?

3

-

Solicitantul are experiență în management de proiect?

3

-

Solicitantul are expertiză tehnică și capacitate administrativă? 4
(cunoașterea problematicii care trebuie tratată, personalul,
echipamentul etc.)

Cofinanțare

18

-

Cofinanțare de 11%-20% din valoarea totală a proiectului

2

-

Cofinanțare de 21%-30% din valoarea totală a proiectului

4

-

Cofinanțare de 31%-40% din valoarea totală a proiectului

6

-

Cofinanțare de 41%-50% din valoarea totală a proiectului

8

-

Cofinanțare de 51%-60% din valoarea totală a proiectului

10

-

Cofinanțare de 61%-70% din valoarea totală a proiectului

12

-

Cofinanțare de 71%-80% din valoarea totală a proiectului

14

-

Cofinanțare de 81%-90% din valoarea totală a proiectului

16

-

Cofinanțare de 91%-99% din valoarea totală a proiectului

18

Bugetul și eficacitatea costurilor
-

18

În ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de 6
cheltuieli?

-

În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu 6
activitățile propuse/rezultatele așteptate pentru implementarea
proiectului?

-

În ce măsură sunt justificate estimările valorice (prin
prezentarea unor studii de piață sau a unor oferte valabile sau 6
prin orice alte metode/documente justificative)?

Vizibilitatea proiectului
-

6

În ce măsură este promovat proiectul prin diverse mijloace şi 6
metode?

Punctaj Total Maxim

100

Semnătura evaluatorului
Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Metodologia generală şi ,,Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2,
telefon: 0241/486610, fax: 0241/486613. Toate informațiile legate de programul finanțărilor nerambursabile vor fi

furnizate către presă și mass-media exclusiv prin intermediul Compartimentului Comunicare, Protocol și
Organizare Evenimente – telefon: 0241/488435.
Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la
registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de
evaluare.
Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2017 în conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 85/08.05.2017.

PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU HORIA MARIUS

