ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE SELECȚIE DE PROIECTE
SPORTIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE FINANȚĂRI
DIN BUGETUL LOCAL ÎN CADRUL PROGRAMELOR “PROMOVAREA
SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ” ȘI “SPORTUL PENTRU TOȚI”
Primăria Municipiului Constanţa cu sediul în B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.893,
îşi propune să acorde fonduri financiare în anul 2021 și anul competițional 2021 –
2022 din bugetul local al municipiului Constanţa, după cum urmează:
Pentru atribuirea unor contracte de finanţare în vederea susținerii programelor
sportive organizate de către structurile sportive înființate pe raza unității
administrativ – teritoriale a municipiului Constanța.
Temeiul legal: Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, Ordinului emis de
Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri
publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare și HCL nr.229/25.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind
acordare de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive
organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și
completările ulterioare.
Bugetul disponibil pentru anul 2021 pentru atribuirea contractelor de finanţare
pentru programele “Promovarea sportului de performanță” și “Sportul pentru Toți”
este de 8.500.000 de lei.
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
Regulamentul privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța
pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și
sportului aprobat prin HCL nr.229/25.06.2019, Instrucțiunile pentru solicitanți și
Formularele.
Documentele pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai
multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str.
Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241/485.893.
Fiecare proiect va fi evaluat de comisia de evaluare și selecție în baza prezentelor
grile de evaluare:
I. Punctaj pentru Programul „Promovarea sportului de performanță”
Punctaj maxim
(puncte)
Jocuri
Sporturi
sportive
individuale

Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

1.

Cât de relevante sunt obiectivele propuse? (Obiective
SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins,
R-realist, T-definit în timp)

2.
3.

Natura
ramurei
(olimpică/neolimpică)
Structura
în
care

sportive
functioneaza

reprezentate
clubul

sportiv:

10

10

5

5

10

10

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

monosportiva, polisportivă (mai multe secții sportive);
structura sportivă cu echipe de seniori și juniori; numărul
total de sportivi legitimaţi/sectie; numărul de sportivi
(inclusiv staful tehnic) participanţi la o acțiune/
competiție sportivă
Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual:
nivelul competiţional la care activează secţia/structura;
nivelul și numărul acțiunilor sportive/competiţiilor oficiale
interne
sau
internaţionale
la
care
participă
secţia/structura într-un an competiţional
Participare în ediția competițională în: Liga Națională,
Divizie, Campionate de juniori, Cupa României;
Promovarea sportivilor la loturile naționale și participare
în sezonul competițional/ an competițional național, în
competiţiile internaţionale oficiale, cupe europene;
Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale si olimpice,
pentru participarea la competițiile internaționale oficiale:
Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, alte
competiții majore;
Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către
echipele/sectiile de seniori
Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori
Numărul de secții pe care le au structurile sportive
În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact
remarcabil în comunitatea locală ?
În ce măsură rezultatele proiectului propus spre
finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung
(3-4 ani) ?
În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe
capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse,
corelate cu obiectivele stabilite ?

10

10

10

10

10

10

10

10

5

-

-

5

10

10

10

10

10

10

II. Punctaj pentru Programul „Sportul pentru toți”
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criteriul de evaluare
Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și
specifice)
(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins,
R-realist, T-definit în timp)
Experiență anterioară în derularea proiectelor
Resurse umane necesare în derularea proiectului
Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual
Caracterul evenimentului sportiv – organizat de clubul sportiv
(regional, național, transfrontalier/euroregional, internațional)
Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale,
transfrontaliere, internaționale)
În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în
comunitatea locală? Gradul de atragere a populației/număr

Punctaj
maxim
(puncte)
15

10
10
10
15
10
10

participanți la acțiunile sportive
8.
9.

Vizibilitatea proiectului
În ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de
cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectele
stabilite?

10
10

Notă: Punctajul proiectului se obține însumând punctajele criteriilor. Pentru a fi declarată admisă
și a obține finanțare, o ofertă trebuie să întrunească un număr minim de 65 de puncte.
Proiectele care nu au întrunit un cuantum minim de 65% din punctajul maxim ce se
poate acorda nu vor fi luate în considerare pentru următoarea etapă.
Pentru proiectele care au întrunit cuantumul minim și peste acesta, comisia de
evaluare și selecție a proiectelor va stabili sumele ce vor putea fi alocate ca
finanțare de la bugetul local pentru fiecare proiect calificat în parte, în limita
bugetului disponibil.
Raportul final încheiat de comisia de evaluare și selecție a proiectelor va face
obiectul unei hotărâri de consiliu local, prin care se va aproba încheierea
contractelor de finanțare și alocarea sumelor aprobate pentru fiecare proiect.
Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul
www.primaria-constanta.ro și se depun, indiferent de programul sportiv în care se
încadrează, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.
Data limită de depunere – 09.07.2021 ora 15:00.
Proiectele depuse se vor deschide începând cu data de 13.07.2021, ora 12:00, în
prezenţa membrilor comisiei de evaluare și selecţie a proiectelor.

