ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE SELECTIE DE PROIECTE PENTRU
DOMENIUL SPORTIV – YACHTING/VELIERE
Primaria Municipiului Constanta cu sediul in B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.890,
fax. 0241.485.891, isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2016
din bugetul propriu al municipiului Constanta, pentru sustinerea proiectelor nonprofit de
interes general din domeniul sportiv – yachting/veliere.
Baza legală este reprezentată de Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
și Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale
asociaţiilor de ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti.
Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.
Valoarea fondurilor financiare solicitate şi ofertate este fermă pe toată durata
contractului.
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
ghidul solicitantului, ghidul de contractare și decontare 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 Piaţa Ovidiu nr.9 sau la
numerele de telefon 0241.485.890, 0241.485.893.
Grila de evaluare a proiectelor
Fiecare ofertă va fi evaluată de comisia de selecție și evaluare în baza prezentei
grile de evaluare:

Denumire Criteriu

Punctaj

1.Claritatea și originalitatea proiectului/acțiunii – se va
aprecia pe baza propunerii tehnice
a)Claritatea viziunii și a mesajului transmis
b)Originalitatea/Calitatea proiectului

10 pct.
10 pct.

2. Relevanț ă, rezultate, impact – se va aprecia pe baza
propunerii tehnice
a) Relevanța proiectului în raport cu domeniul în care se
înscrie proiectului

1

Foarte relevant-10
pct.
Relevanță medie-5
pct.

b) Raportarea proiectului la nevoile grupului ținta (în ce
măsură activitățile prevăzute în proiect răspund nevoilor
identificate la grupurile ținta alese), măsura în care este
coerentă alegerea grupurilor țintă în raport cu obiectivele
proiectului;
c) Impact: măsura în care oferta se adresează unui public larg
sau a unui public specific: poate să suscite interesul unui
public internațional, național sau pe plan local

Foarte bună-10 pct.
Bună-5 pct.

Se adresează unui
public:
internațional sau
național-10 pct.
local-5 pct.

3.Capacitate administrativă și fezabilitate – se va
aprecia pe baza propunerii tehnice și a documentelor de
calificare
a) Susținere/parteneriate/Colaborări încheiate cu alte instituții
publice sau private ori cu personalități în domeniul respectiv,
pentru realizarea proiectului pentru care solicită finanțare

10 pct.

b) capacitatea de implementare (ofertantul dispune de resurse
umane necesare derulării proiectului)

10 pct.

4. Promovarea și sustenabilitatea proiectului– se va
aprecia pe baza propunerii tehnice
a) Definirea unui plan de promovare capabil să asigure
vizibilitatea proiectului
b) Nivelul la care se va face promovarea.

10 pct.
Nivel internațional
sau național-10 pct.
Nivel local-5 pct.

5. Relevanță financiară și buget
raportul (procentajul) realizat între valoarea contribuţiei raport de 20% sau
proprii şi valoarea totală a finanţării solicitată de la autoritatea mai mare-10 pct.
finanţatoare
raport de la 15%,
inclusiv şi până la
20%-5 pct.


Total punctaj

100 pct.-punctaj
maxim

Ofertele care nu sunt clare (1.a) , sunt lipsite de originalitate și/sau calitate(1.b),
sunt nerelevante în raport cu domeniul respectiv (2.a), nu se raportează la nevoile
publicului țintă(2. b) sau se adresează unui public țintă foarte redus (2.c) nu vor primi
nici un punctaj la criteriile corespunzătoare.
care
nu
prezintă
documente
din
care
să
reiasă
Ofertanții
susținerea/parteneriate/colaborări nu vor primi punctaj la criteriul 3.a, iar cei care nu fac
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dovada capacității de implementare necesar ă organizării și derulării proiectului nu vor
primi punctaj la criteriul 3. b.
Nu vor primi punctaj la criteriul 4 a și b ofertanții care nu prezint ă un plan de
promovare detaliat, sau care nu se încadreză în condițile minime de promovare stabilite.
Ofertanții care nu participă cu contribuția proprie la realizarea proiectului vor fi
descalificați în etapa de verificare a condițiilor de calificare. Ofertanții care asigură o
contribuție proprie între 10 % și până la 15% din valoarea totală a finanțării solicitate de
la autoritatea finanțatoare deși se califică în etapa de evaluare a proiectelor, nu vor
primi punctaj la criteriul de la punctul 5 b).
Pentru a fi declarată admisă și a obține finanțare neramb ursabilă, o ofertă trebuie
să întrunească un număr minim de 70 de puncte. Finanțarea se va acorda în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, în cuantumul solicitat de către ofertant, dar nu mai
mult de cuantumul maxim stabilit pentru un proiect. Ofertanții care au obținut minimum
70 de puncte dar pentru care nu mai sunt sume în bugetul alocat domeniului care să
acopere integral valoarea finanțării solicitate, pînă la cuantumul maxim stabilit pentru un
proiect, nu vor primi finanțare.
În cazul în care două sau mai multe proiecte se situează la egalitate de puncte pe
ultimul loc pentru care mai sunt disponibile fonduri în bugetul pentru domeniul
respectiv, dar fără a acoperi integral toate solicitările, comisia va decide, motivat, care
dintre acestea va primi finanțare nerambursabilă.
Bugetul maxim disponibil pentru domeniul sportiv – yachting/veliere este de
1.000.000 de lei inclusiv TVA. Cuantumul maxim al finanțării pentru un proiect este de
500.000 de lei.
Proiectele întocmite conform documentației prezentate pe site-ul www.primariaconstanta.ro se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Piaţa Ovidiu nr.9, în
perioada 01.08.2016 ora 08:00 - 30.08.2016 ora 16.00.
Proiectele depuse se vor deschide în data de 31.08.2016, ora 10:00 în prezenţa
membrilor comisiei de selecţie a proiectelor.
Prezentul anunţ de participare a apărut în Monitorul Oficial nr.143 Partea VI, din
data de 28.07.2016.
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