ANUNT DE PARTICIPARE
la selec(ia publicl de proiecte de interes public local pentru acordarea de finan{are
nerambursabili din bugetul local al Municipiului Sebeg in anul 2016 - sesiunea II

t.

Autoritatea contractanti: Municipiul Sebeg, cu sediul in Municipiul Sebeg, Str. Piala
Primariei, nr. 1, 515800, judeful Alba, cod frscal 4331201, telefon 02581731004, fax
025817 34187,

e-mail: sebespri@yahoo.com

2.

Reglementiri legale privind acordarea de finan{are nerambursabili
Legea m.35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activitAfi nonprofit de interes general.

3.

Programele pentru care se acordi finanfare nerambursabil5 de la bugetul local al
Municipiului Sebeg in anul2016 sunt:
Programul ,,Sprijinirea organizaliilor active la nivel local in domeniul culturii"
Programul,,Educafie gi formare continud"
Programul ,,Sportul pentru toJi"
Programul ,,Atitudine gi implicare in probleme de mediu"

o
.
o
.
4.

Obiectivul general al programului:
Sprijinirea sectorului non proht in desfdgurarea activit[]ilor cu impact semnificativ asupra
cetalenilor gi viefii comunitare din Municipiul Sebeg.

5.

Suma din bugetul local al Municipiului Sebeg aprobati pentru anul 2016, rimasi
nealocatl dupi prima sesiune de selec{ie este de 160.818 lei, repartizarea acesteia pe
programe fiind urmltoarea:
- Programul ,,Sprijinirea organiza\iilor active la nivel local in domeniul culturii" - 60.725lei
- Programul ,,EducaJie gi formare continud" - 13.023 lei
- Programul ,,Sportul pentru toli" - 62.070\ei
- Programul ,,Atitudine gi implicare in probleme de mediu" - 25.000 lei

in cazul in

care, pentru unul sau mai multe programe nu se depun proiecte eligibile sau
valoarea acestora nu acoperd sumele alocate, Autoritatea finanlatoare igi rezervd dreptul de a
redistribui aceste fonduri programelor pentru care exista proiecte eligibile.

6.

Durata de implementare a proiectelor: anul20l6

7. Solicitantii -

persoane frzice sau persoane juridice fdra scop patrimonial
fundaJii constituite conform legii.

8.

-

asociatii

sau

Regulamentul privind regimul finan{irilor nerambursabile de la bugetul local al
Municipiului Sebeg gi documentafia de solicitare a finanflrii nerambursabile, se pot
obline de la sediul Primariei Municipiului Sebeg, Str. Piala Primdriei, nr. 1, 515800, judelul
Alba, telefon02581731004 gi de pe site-ul instituliei www.primariasebes.ro.

9. Informa{ii suplimentare

despre programul de finan}are, procedura de completare gi

depunere a documentelor pot fi solicitate in scris pe adresa de e-mail: sebespri@yahoo.com
gi fax: 02581 734187, cu cel pufin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor
de proiect.

vor putea depune propunerile de proiecte, cu documentatiile prevazute in
Regulamentul privind regimul finan{[rilor nerambursabile de la bugetul local aL

10. Solicitanfii

Municipiului Sebeg, la registratura Primdriei Municipiului Sebeg, Str. Piala Primdriei, nr.
515800, judeful Alba, pdna in data de 08.09.2016. otitl6.0Q.

1,

tt. Solicitantul de finanfare nerambursabili trebuie sI faci dovada capaciti{ii

de

cofinanfare, in procent de

Evaluarea gi selecfia proiectelor in vederea oblinerii hnanfdrii nerambursabile se va face
de c[tre Comisia de evaluare 9i selecfionare a proiectelor ce vor beneficia de finanJare
nerambursabild de la bugetul local, numitd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.7312013 qi
modificat[ prin HotarArea Consiliului Local m.14012015, HCL m.8112016 9i Dispozifia nr.
38312016.

13.

Criteriile pe baza carora se atribuie contractul de finantare nerambursabila gi care,
odatd stabilite, nu pot fi schimbate pe toatd durata de aplicare a procedurii de atribuire a
contractului de fi nantare nerambursabild. sunt urmatoarele :

Criteriu

1.

Punctaj
maxim

Relevan{i gi coeren{i

1

1.2.

1.3.
t.4.

1.5.

20

Cdt de convingdtor este descrisa problema abordatd?

5

Cdt de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu
problema descrisa? (Obiective SMART S-specific, Mmdsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp)
Cdt de clar definit qi strategic este ales grupul jint6?
In ce mdsurd proiectul conJine elemente specifice care adaugd
valoare (ex. solulii inovatoare, modele de punere in practicd,
continuarea unei traditii etc.)
In ce mdsurd tema proiectului se incadreazd in prioritdlile de

5

5

2

J

dezvoltare local5?

2.

Metodologie
2.1. CAt de necesare, realiste gi corelate intre ele sunt activitAtile
propuse in cadrul proiectului?
2.2. CAt de clar gi realist este calendarul activitalilor?
2.3. Cat de coerente sunt activitelile propuse cu obiectivele
proiectului?
(coerenf6 : obiective-activitdlr-rezultate-impact in rdndul
grupului tinta si al comunitdtii)
2.4. CAt de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu
activitdtile propuse?
3. Durabilitate
3.1. In ce mdsurd proiectul va avea un impact durabil asupra
grupului/ grupurilor tinta?
3.2. In ce mdsurd activitdlile proiectului vor putea f,r continuate gi
dupd incheierea acestei finantlri?

3.3. In ce

mdsurd proiectul confine potenJiale

efecte

multiplicatoare?
(devine model pentru alte proiecte)
4. Buget gi eficacitatea costurilor
4.1. In ce misurl bugetul este clar, realist gi detaliat pe capitole de
cheltuieli?
In ce mdsurd sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu
activitatile propuse pentru implementarea Droiectului?
5. Cofinanfarea
5.1. Cofinantare30Yo d n valoarea totald a proiectului

4.2.

5.2.

CofinanJare20Yo d n valoarea totald a proiectului

20
5

5
5

5

10
5
a

J

2

20

t0
t0
30
30
20

5.3.

Cofinan{are 10oh din valoarea totald a proiectului

Punctaj maxim

10

100

L4. Documentalia de solicitare a finanjdrii este analizatd de citre membrii comisiei de
evaluare gi selecfionare in perioada 09.09.2016
13.10.2016.

-

15. Data transmiterii anuntului de participare cdtre MONITORUL OFICIAL R.A.:
01.08.2016.
16. Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,parteaa VI-a, nr.
146 din data de 02.08.2016.

