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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local
al Municipiului Giurgiu pentru activităţi nonprofit de interes general - Domeniile: EducațieTineret-Mediu, Sport, Culte, Social - în cadrul primei sesiuni de selecție a proiectelor aferentă
anului 2017
1. Autoritatea finanţatoare a Municipiului Giurgiu. cu sediul în Giurgiu, bd. Bucureşti, nr. 49-51, Cod
fiscal 4852455, tel: 0246/21.16.27, tel: 0246/21.56.31, tel: 0246/21.35.87, tel: 0246/21.35.88, fax:
0246/21.54.05, e-mail primarie@primariagiurgiu.ro.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, Metodologia Generală şi Regulamentele aferente domeniilor
specifice, aprobate conform H.C.L. nr. 459/21.12.2016.
3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 1.345.000 lei
aprobată pentru anul 2017, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 aprobat prin
H.C.L.M. nr. 19/2017, este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor
nerambursabile:
Nr.
Crt.

DOMENIUL

SUMA 2017
(lei)

Educație – Tineret- Mediu
Sport
Culte
Social
TOTAL

1.
2.
3.
4.

200.000
800.000
200.000
145.000
1.345.000

4. Durata de implementare a proiectelor: anul 2017.
5. Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia
Generală şi Regulamentele aferente domeniilor specifice, aprobate conform H.C.L. nr.
459/21.12.2016,

se

pun

la

dispoziţie

pentru

consultare

pe

site-ul

instituţiei

primarie@primariagiurgiu.ro, secţiunea Finanţări nerambursabile sau prin intermediul Comisiei pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură
care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - Comisie pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 Giurgiu, bd. Bucureşti, nr. 49-51.

6. Aplicanţii vor depune cererile de finanţare conforme cu Regulamentele aferente domeniilor
specifice şi Metodologia Generală, la registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, bd. Bucureşti, nr.
49-51, Giurgiu.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 02.03.2017, ora 16ºº.
Vor fi analizate numai proiectele depuse în termenul stabilit prin anunțul de participare și întocmite în
conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevazută în Regulamentele
aferente domeniilor specifice şi Metodologia Generală și care își desfașoară activitatea în municipiul
Giurgiu.
Solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de
minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
7. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către
Comisia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice - Comisie pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005, Giurgiu.
8. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi
considerate ca prioritare:
Criteriu
relevanţa şi coerenţa
metodologie
capacitatea de realizare
bugetul proiectului
participarea partilor
durabilitate şi sustenabilitate
TOTAL

Punctaj
25
15
15
20
10
15
100

ATENŢIE !
Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanţare.

9. Perioada de selecție și evaluare a documentaţiei de solicitare a finanţării: 03-17.03.2017
Selecția și evaluarea programelor depuse se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare
solicitant, în limita bugetului alocat, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi
aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.
…………..../.........2017

