COMUNA VALEA LUNGĂ

Anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local nr.9/16.02.2016

AUTORITATE FINANTATOARE - COMUNA VALEA LUNGĂ
PROGRAME DE FINANŢARE A ACŢIUNILOR SPORTIVE
PE ANUL 2016 ŞI CRITERIILE DE PARTICIPARE
1. Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Valea Lungă este autoritate a administraţiei
publice locale, înfiinţată şi organizată în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu Legea nr. 350/2005 si ordonanta de
urgenta nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general ,Unitatea
Administrativ Teritorială – Comuna Valea Lungă denumita AUTORITATE FINANTATOARE , poate
finanţa structurile sportive locale / ONG-uri cu activitate în domeniu, prin procedura selecţiei de
proiecte, în limita fondurilor alocate de la bugetul Comunei Valea Lungă.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara
activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care
sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea
contractului de finantare nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor
pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce
desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi
autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati
a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;
g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finantarii; pentru fondurile alocate Romaniei prin
Programul general «Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013,
contributia din partea beneficiarului trebuie sa fie de minimum 5% din valoarea totala a finantarii.
2. În conformitate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Unităţii Administrativ Teritoriale –
Comuna Valea Lungă pe anul în curs privind dezvoltarea activităţii sportive, s-au iniţiat două programe
pentru acest domeniu:
I. Programul „Promovarea sportului de performanţă” - Suma alocată: 0,00 lei.
Scop: sprijinirea activităţii sportive din Comuna Valea Lungă, organizarea sistemului de
selecţie, pregătire şi competiţie în vederea realizării de recorduri naţionale şi internaţionale,
precum şi obţinerii de victorii.
Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului comunei Valea Lungă pe plan naţional şi internaţional;

b) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
c) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
d) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de
dezvoltare al fiecăruia la nivel naţional şi internaţional.
II. Programul „Sportul pentru toţi” - Suma alocată: 15.000,00 lei din care : pentru fotbal –
15.000,00
lei, alte sporturi – 0 lei.
Scop: crearea cadrului organizatoric pentru atragerea copiilor, elevilor şi tinerilor spre practicarea
sportului pentru menţinerea unei bune stări de sănătate.
Obiective:
a) atragerea şi încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi copii,
elevi şi tineri;
b) susţinerea unor activităţi fizice şi sportive la nivelul şcolilor, cu implicarea acestor instituţii la
nivelul Comunei Valea Lungă;
c) implicarea şi stimularea altor categorii de cetăţeni (profesori, funcţionari) în mod liber şi voluntar pentru
susţinerea logistică a acestui program.
3. La selecţie poate participa orice structură sportivă / ONG cu implicaţii în domeniu, care
îndeplineşte cumulativ, pentru a fi eligibilă, următoarele criterii:
a) să fie o structură sportivă/ONG recunoscută în condiţiile legii;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramura de
sport municipală, după caz;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare;
d) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îl solicită atribuirea unui contract de finanţare;
e) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
f) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor
proprii, precum şi a legii;
g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
h) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
j) să depună până la termenul limită al selecţiei de proiecte, dosarul cu toate documentele solicitate.
Organizarea concursului pentru selectarea
propunerilor de finanţare (proiectelor)
4. Autoritatea finantatoare are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data
limita pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data
publicarii anuntului de participare.Autoritatea finantatoare are obligatia de a face cunoscuta in mod public
intentia de a atribui contracte de finantare. Anuntul de participare se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul autoritatii finantatoare de interes general sau
regional, respectiv in cel putin doua cotidiene locale si pe site-ul autoritatii finantatoare locale.
In scopul asigurarii unei transparente maxime, autoritatea finantatoare va face cunoscut anuntul de
participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dupa caz. Anuntul de
participare trebuie sa mentioneze numarul si data aparitiei Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VI-a,
, si nu va cuprinde decat informatiile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a.
Autoritatea finantatoare de interes general sau regional are obligatia de a transmite spre publicare
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de finantare
nerambursabila, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului.
Astfel anuntul de participare se publica astfel:
a) in cel puţin două publicaţii locale, dar şi prin alte forme de mass-media (radio, televiziune);
b) pe internet, pe website-ul propriu al Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Valea Lungă:
www.valealunga-ab.ro.
c) afişare la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Valea Lungă.

5. Depunerea cererilor de finanţare se va face până la data de ____________ ora __________, la
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Valea Lungă.
Cererea de finanţare precum şi alte informaţii importante referitoare la procedurile de finanţare
pot fi obţinute de pe site-ul Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Valea Lungă
www.valealunga-ab.ro, sau direct de la sediul instituţiei din Comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B.
6. Dosarele ce se vor depune trebuie să cuprindă obligatoriu:
- Cererea de finanţare completată în 2 exemplare (conform Anexei 1)
- Declaraţia de imparţialitate (conform Anexei 1A)
- Declaraţie pe proprie răspundere (conform Anexei 1B)
- Copie de pe hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă
- Copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora, dacă este cazul;
- Copie după CIS - Certificatul de Identitate Sportivă (dacă este cazul);
- Un raport de activitate cu date relevante pentru susţinerea cererii de
finanţare
(cu
prezentarea
activităţilor/proiectelor similare precedente, palmares, calificări, expertiză în domeniu a structurii sportive
etc.).
Este obligatorie depunerea tuturor documentelor sus-menţionate, lipsa acestora conducând la
respingerea dosarelor.
7. Selecţia propunerilor de finanţare/proiectelor şi evaluarea lor se face de către o comisie de selecţie
şi evaluare stabilită prin Dispoziţia Primarului Comunei Valea Lungă şi compusă din specialişti în
domeniu.
8. Criteriile care stau la baza evaluării sunt următoarele:
- Experienţa structurii în organizarea şi derularea proiectului;
- Capacitatea structurii de a implementa proiectul;
- Relevanţa proiectului pentru scopul şi obiectivele programelor de utilitate publică finanţate de
Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Valea Lungă ;
- Experienţa coordonatorului de proiect;
- Calificarea şi experienţa personalului implicat în realizarea proiectului;
- Definirea clară a scopului şi obiectivelor proiectului;
- Estimarea realistă a bugetului şi alocarea corectă a resurselor;
- Planificarea realistă a activităţilor;
- Capacitatea de susţinere a cofinanţării;
- Mediatizarea proiectului.
9. Pentru fiecare criteriu punctajul maxim este de 5 puncte şi este dat de media punctajelor acordate
de membrii comisiei, punctajul maxim fiind de 50 de puncte.
Proiectele care obţin sub 28 de puncte sunt considerate neacceptate pentru a fi finanţate.
10. Afişarea şi prezentarea publică a rezultatelor concursului se face în maximum 5 zile
lucrătoare de la data desfăşurării concursului.
Finanţarea şi derularea proiectului
11. Proiectele / propunerile de finanţare selectate în urma concursului vor face obiectul unor
contracte de finanţare care se vor încheia (pentru fiecare proiect în parte) între Autoritatea Finantatoare –
Comuna Valea Lungă şi structura sportivă / ONG care a depus proiectul.
12. Atribuirea de contracte se va face în baza listei întocmite de Comisia de selecţie şi evaluare, în
limita sumelor prevăzute pe anul 2016, cu această destinaţie.
13. Contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Valea Lungă în realizarea proiectului
este de maximum 90% din valoarea estimată şi prezentată a proiectului.
14. Alocarea sumelor de către Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Valea Lungă se
va face în baza solicitării fundamentate, în conformitate cu angajamentele asumate în cererea şi
contractul de finanţare, cu respectarea obiectivelor, activităţilor, indicatorilor, termenelor limită şi a
sumelor aprobate pentru proiect.
15. Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Valea Lungă îşi rezervă dreptul de a verifica
modul de derulare al acţiunii, promovarea imaginii finanţatorului sau respectarea angajamentelor din
cererea de finanţare şi contract.

16.
Justificarea
cheltuielilor
efectuate
în
cadrul
proiectelor
aprobate
spre
finanţare de către Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Valea Lungă se realizează în
baza:
- Rapoartelor financiare trimestriale întocmite de structura sportivă, care beneficiază de
finanţare, însoţite de copii de pe toate documentele contabile justificative;
Dispoziţii finale
În conformitate cu precizările art. 14 alin. (2) şi
(3) din Legea nr.350/2005, Unitatea
Administrativ Teritorială – Comuna Valea Lungă va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în
care există un singur participant, iar în situaţia în care în urma repetării procedurii există numai un singur
participant care a depus propunerea de proiect, Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Valea
Lungă are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia în condiţiile legii.

VALEA LUNGĂ, 16.02.2016
Preşedinte de şedinţă
Petreanu Ovidiu Stefan

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

