Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. _____ din ____/____/2015

Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015
din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași, pentru activități
nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

(1) Autoritatea finanțatoare
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, în temeiul calității sale de autoritate
finanțatoare, acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de
interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fără
scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii – sau a cultelor
religioase recunoscute conform legii, care desfășoară activități culturale sau
sociale, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
(3) Definirea termenilor
a) Proiect cultural: aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din Ordonanţa
nr. 51/11 august 1998, (actualizată), privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale reprezintă: “suma
activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz,
ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într- perioadă de
timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar
în urma căruia rezultă un bun cultural”.
b) Proiect social: aşa cum rezultă art. 27 alin. (1) din Legea nr.
292/2011 a asistenţei sociale reprezintă “ activităţile sau ansamblul de
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale,
individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii
sociale şi creşterii calităţii vieţii”.
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(4) Obiectivele Programului
a) Stimularea implicării persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără
scop patrimonial, a cultelor religioase în valorificarea și promovarea
potențialului cultural al Județului Iași;
b) Stimularea participării şi creșterea accesibilității locuitorilor județului
Iași la viața culturală, prin diversificarea ofertei culturale;
c) intarirea rolului organizatiilor neguvernamentale, non-profit, apolitice
si a cultelor religioase in viata sociala si culturala a comunitatii
d) Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea
de servicii sociale, indiferent de tipul de beneficiar şi oferirea unui
sprijin real, accesibil, capabil să ofere traiectorii care se finalizează
prin integrare;
e) Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor
sociali şi societăţii civile pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale la
nivelul judeţului Iaşi.
(5) Beneficiarii direcți
Beneficiarii direcți ai Programului sunt solicitanții (persoane fizice sau
juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii –
sau a culte religioase recunoscute conform legii, care desfășoară activități
culturale sau sociale, care depun o propunere de proiect și cărora li se atribuie
un contract de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei
publice de proiecte.
(6) Beneficiarii indirecți
Beneficiarii indirecți ai Programului sunt locuitorii județului Iași,
participanți la activitățile care fac obiectul proiectelor cu finanţare
nerambursabilă.
(7) Durata
Durata Programului este cuprinsă în intervalul __/__.2015 – 20.12.2015.
(8) Bugetul Programului, tipurile de proiecte pentru care se
acordă finanţare şi limitele de finanţare nerambursabilă.
Suma alocată pentru Program în anul 2015 este de 500.000 mii lei
prevăzută în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Iaşi - Consiliul
Județean Iași pe anul 2015, la capitolele bugetare, după cum urmează:
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200.000 lei - 67.02 Cultură, recreere și religie;

300.000 lei - 68.02 Asigurări și asistență socială.
Județul Iași – Consiliul Județean
nerambursabilă în anul 2015 pentru:

Iași

acordă

finanțare

a) Proiecte culturale:
a.1. cultură scrisă;
a.2. alte proiecte culturale.
b) Proiecte sociale.
Suma disponibilă de 500.000 lei, este repartizată după cum urmează:
a) 200.000 lei pentru proiecte culturale, din care:
a.1. 60.000 lei pentru cultura scrisă;
a.2. 140.000 lei pentru alte proiecte culturale;
b) 300.000 lei pentru proiecte sociale.
Cuantumul contribuției de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean
Iași este:
a) Pentru proiecte culturale:
a.1. pentru cultură scrisă – maxim 90% din valoarea totală eligibilă a
proiectului, dar nu mai mult de 15.000 lei;
a.2. pentru alte proiecte culturale – maxim 90% din valoarea totală
eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei.
b) Pentru proiecte sociale – maxim 90% din valoarea totală eligibilă a
proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei.
De asemenea, suma alocată din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean
Iași aceluiași solicitant, în baza mai multor proiecte propuse și selecționate nu
poate depăși o treime (1/3) din fondul total alocat în anul 2015, pentru
finanțarea nerambursabilă a proiectelor.
Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o CONTRIBUȚIE, în numerar,
din partea Beneficiarului, alcătuită din cofinanțarea de minim 10% din
valoarea totala eligibilă a proiectului și din valoarea valoarea neeligibilă a
proiectului.
În cazul în care plafonul maxim acordat de Județul Iași – Consiliul Județean iași
(15.000 lei, respectiv 25.000 lei) reprezintă mai puțin de 90% din valoarea
totală eligibilă a proiectului, cofinanțarea ce revine Beneficiarului va fi
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calculată, în mod corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să acopere
diferența până la 100%.
Valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt
luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Ghid
și care constituie bază de calcul pentru cuantumul contribuției Autorității
Finanțatoare și a Beneficiarului.
Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele
decât cele eligibile, care sunt necesare implementării Proiectului și care sunt în
sarcina exclusivă a Beneficiarului.
Valoarea totală a Proiectului – reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului
plus valoarea totală neeligibilă a Proiectului.
(9) Procedura aplicată
Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se
va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între
Autoritatea Finanţatoare, reprezentat de Președintele acesteia și Beneficiar, în
urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte.
(10) Principiile de
nerambursabilă

atribuire

a

contractelor

de

finanțare

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă sunt:
a) Libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana
fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în
condiţiile legii, beneficiar;
b) Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea
sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor
şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
c) Transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă;
d) Tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor
de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă,
astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă
şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) Excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea
unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
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f) Neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data
încheierii contractului de finanţare;
g) Cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o
contribuţie în numerar, din partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală
eligibilă a Proiectului.
(11) Implementarea Programului
În vederea implementării Programului, vor fi parcurse următoarele etape
conform art. 6 lit. b) – j) şi art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 350/2005:
a) Publicarea anunţului de participare – responsabil – Autoritatea
finanţatoare, respectiv Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;
b) Înscrierea candidaţilor – candidaţii interesaţi care vor depune proiecte
şi Autoritatea finanţatoare, respectiv Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, care
va înregistra proiectul;
c) Transmiterea documentaţiei - Autoritatea finanţatoare,
Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi;

respectiv

d) Prezentarea propunerilor de proiecte – Comisia de evaluare și
selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005, organizată în baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.
227/15.07.2014;
e) Verificarea documentelor de calificare – Comisia de evaluare și
selecționare a proiectelor, organizată în baza Hotărârii Consiliului Județean Iași
nr. 227/15.07.2014;
f) Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare nerambursabilă – Comisia
de evaluare și selecționare a proiectelor, organizată în baza Hotărârii Consiliului
nr. 227/15.07.2014;
g) Comunicarea rezultatelor – Comisia de evaluare și selecționare a
proiectelor, organizată în baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. nr.
227/15.07.2014;
h) Încheierea contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă Autoritatea finanţatoare, respectiv Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi,
Beneficiarul;
i) Publicarea anunţului de atribuire a contractului/contractelor de
finanţare nerambursabilă - Autoritatea finanţatoare, respectiv Judeţul Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi;”
j) Publicarea raportului financiar, care va cuprinde programele finanţate,

5

beneficiarii şi rezultatele contractului/contractelor - Autoritatea finanţatoare,
respectiv Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la finalul exerciţiului bugetar;
(12) Prevederi finale
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi
publicată pe site-ul oficial al Consiliului Județean Iași, www.icc.ro, și va fi pusă
la dispoziție tuturor persoanelor interesate.
Anunţul de participare la selecţia de proiecte va respecta aspectele vizând
transparenţa şi publicitatea stipulate de art. 16, 19 si 20 ale Legii nr. 350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
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