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CATRE,
ASOCIATIA CULTURALA METROPOLIS

Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr. 13927/05.05.2016 transmisa pun email in data 04.05.2016 v5 comunic5m urmatoarele:
1. Eligibilitatea solicitantului este reglementata la Cap. 3.1 art. 10 din Ghidul
solicitantului in vederea acordarii de finantari nerambursabile in anul 2016
din bugetul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit
de interes judetean, (exclusiv pentru proiecte culturale si proiecte sociale),
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general, cu modifickile si completarile ulterioare pe care it puteti
consulta pe site-ul Judetului Iasi — Consiliul Judetean lase:
http iiwww icc roisqesidefaultifiles/filesionlineinoutatt/L35012016!GS
POf.
2. Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016
din bugetul Judetului la5i - Consiliul Judetean Iasi. pentru activitati
nonprofit de interes judetean, (exclusiv pentru proiecte culturale si
proiecte sociale Si activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile Si
completarile ulterioare Si Legii tinerilor nr. 350/2006 a fost publicat pe
Judetului
Consiliul
Judetean
Iasi
site-ul
Iasi
—
h t2 ivy ww icc roisites:defaUtifiles/f1;es/ohiiheinoutati:1350,2.
m pdf
Termenul de depunere pentru anul 2016 a solicitarilor de finantare la
proiectele culturale a fost 04 mai 2016 Anuntul de participare pentru
anul 2016 — Sesiunea I de selectie exclusiv a proiectelor culturale
proiectelor sociale a fost publicat pe site-ul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean
Iasi,
dup5
cum
urmeaza.
http liwww Icc ro,sitesidefaultifileslfiles cgar einoutatm/ f
1
artiapare2016 0 pdf
http f/www icc ro/sItesidefaultifiles/filesiormneinoutati135:' 2016 MO.A7
ntParticApare odf
3. In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), f) alin. (6) lit.
)

,'•

a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, "Consiliul Judetean Iasi hotaraste,

romane on straine, inclusiv cu parteneri din societatea civil& in
vederea finantarii qi realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii
judetean",
public
interes
de
proiecte
sau
Prin Hotararea nr. 34 din 29.01.2016 Consiliului Judetean Iasi a alocat
pentru anul 2016 fonduri pentru actiuni social - culturale be baza
parteneriatelor incheiate de Consiliul Judetean Iasi, persoanele
juridice romane on straine, inclusiv partenerii din societatea
care solicits finantarea si realizarea in comun a unor actiuni
(evenimente/manifestari) sau proiecte de interes public judetean in
domeniile "educatiei" i/sau „culturii" si incheierea unui Acord de
Cooperare in acest sens pot depune la Registratura Consiliului
Formulanil este aprobat prin Hotararea Consiliului
Judetean lasi.
Judetean Iasi nr. 86/2015 si poate descarcat in format word din pagina
oficiala a Consiliului Judetean iasi - wwwjqc ro, (pagina principals,
dreapta-jos, la sectiunea Parteneriate Culturale Legea 215) sau urmand
link-ul: http liwww.icc.ro/ro/evenimente-la-care-consiliullucie%C8'Y:,9Bean ie/oC8%99i-este-partener-7909.
Subliniem faptul Ca pentru a incheia un parteneriat cultural obiectivele
evenimentului/actiunii/proiectului supuse atentiei Consiliului Judetean Iasi
trebuie sa se regaseasca in obiectivele culturale prevazute in Strategia de
Economics a Judetului 14 pentru perioada 2014 Dezvoltare Socials
2020 aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 98/29.04.2015.
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Buna ziva,
Numele meu este Cristian Decu, va scriu din partea Asociatiei Culturale Metropolis. Am c teva
intrebari legate de finantarile nerambursabile:
1. Asociatia noastra are sediul in Bucuresti. Suntem eligibili sa aplicam pe legea 350, res ectiv
215 in aceste conditii?
2. Se va mai organiza o sesiune de finantare pe legea 350 pentru anul 2016?
3. Se mai pot trimite propuneri de proiecte pe legea 215 - parteneriate culturale?
Noi am doh sa organizam Caravana Metropolis - Cinema in aer liber in municipiul Iasi in ara
aceasta. Este cel mai mare cinematograf in aer liber de la not din tara, cu peste 300 000 u e
spectatori in cele 4 editii si cu un echipament de ultima generatie. Aici un scurt video de
prezentare:
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri,
0 zi frumoasa in continuare

Printed for Consiliul Judetean Iasi <ghiseu.unicAiccso>
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