ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind atribuirea în anul 2018 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului
Braşov pe domeniul SPORT aferente Programului “Promovarea sportului de performanţă”

Municipiul Braşov, cu sediul în Bd.Eroilor nr.8, cod fiscal :4384206 , tel 0268 416550, fax 0268 410928, email: bugetpmb@brasovcity.ro, site: www.brasovcity.ro invită persoanele fizice şi juridice fără scop
patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute
de Legea nr.350/2005 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru
domeniul sport.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe
anul 2018 este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum si în Metodologia de alocare de fonduri pentru
activitatea sportiva în Municipiul Brasov, aprobată prin HCL 524/27.10.2017, publicată pe
www.brasovcity.ro/documente/public/sport/2018/Metodologia.
2. Solicitantii nu trebuie să desfășoare activități de natură economică ce pot intra sub incidența ajutorului de stat,
conform cap.IV pc.2 “Condiții de eligibilitate a solicitanților”, din Metodologie.
3. Sursa de finanţare şi valoarea: valoarea maximă a finanţării , alocată din bugetul local al Municipiului Braşov pe
anul 2018 este de 5.000.000 lei. Finanţarea din fonduri publice trebuie însoţită de o contribuţie din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.
4. Durata proiectelor: 31.12.2018
5. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:16.03.2018
6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Centrul de Informare Cetăţeni-masa 6- Primăria
Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr.8.
7. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect:19.03.2018, ora 10, sediul Primăriei Municipiului Brașov.
8. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare, conform cap.VII “Termene de depunere, evaluarea proiectelor”, din Metodologie.
9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul:
9.1 Numărul de secţii sportive afiliate la federaţiile sportive române de specialitate.
9.2 Numărul de sportivi cadeți /juniori/tineret legitimaţi.
9.3 Numărul de sportivi seniori legitimaţi.
9.4 Numărul de sportivi convocaţi la lotul naţional de cadeți /juniori/tineret/seniori în anul anterior.
9.5 Numărul de competiţii sportive oficiale interne la care au participat sportivii clubului în anul anterior la
Campionatele Naţionale și Cupa României.
9.6 Medalii obţinute la competiţiile sportive naţionale,la sporturi individuale si sporturile de echipă în anul
anterior (Locurile I – III).
9.7 Medalii obţinute la competiţiile sportive internaţionale, la sporturi individuale si sporturile de echipă în anul
anterior (Locurile I – III).
9.8 Participarea la campionatele naţionale în anul în curs.
9.9 Participarea la campionatele internationale în anul în curs.
9.10 Număr de evenimente sportive organizate în Braşov în anul în curs.
9.11 Corectitudinea, claritatea, realitatea Bugetului.
Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a nr.28 din 14.02.2018, şi poate fi vizionat pe
site-ul Municipiului Braşov la adresa www.brasovcity.ro.

