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Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2018 din bugetul
Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, pentru activitati nonprofit de interes judetean,
(exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale si activitati de tineret), conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanidrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si
completarile ulterioare Legii tinerilor nr.350/2006

(1)Autoritatea finantatoare
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Ia§i, in temeiul calif* sale de autoritate
finantatoare, acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile Si complearile
ulterioare.
(2)Scopu I Programului
Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fare scop
patrimonial — asociatii on fundatii constituite conform legii — sau a cultelor religioase
recunoscute conform legii, care desra§oara activitati culturale, socialesau de tineret, pentru
realizarea unor objective de interes public local.
(3)Definirea termenilor
RI Project cultural: a§a cum este definit la art. 1 lit. e) din Ordonanta nr. 51/11
august 1998, (actualizata), privind imbunatalirea sistemului de finantare a programelor,
proiectelor actiunilor culturale reprezinta "suma activitatilor specifice unor anumite
domenii culturale/artistice sau, dupe caz, ansamblul de actiuni culturale structurate
organic, realizat intr-o perioada de timp determinate, care nu excedeaza, de regula , duratei
unui exercitiu financiar in urma caruia rezulta un bun cultural".
I/Project social: un set de activitati orientate spre un obiectiv/grup de objective,
in care resursele umane, materiale financiare sunt coerent organizate pentru a produce
bunuri/servicii sau schimbari ca raspuns la anumite nevoi in scopul prevenirii ,yi combaterii
riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale qi cre.yterii calita(ii vietii $i
pentru care valoarea create este crescuta in mod principal pentru societate ca intreg, mai
mult deceit pentru indivizi particulari;
Activitate de tineret: a§a cum este definit la art. 2 alin. ( 2) lit. b) din Legea
tinerilor nr.350/2006: "orice forma de actiune organizata in scopul imbunatatirii conditillor
aspiratiilor
necesare integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor
acestora".

(4) Du rata
Programul cuprinde o sesiune de selectie a proiectelor pentru toate domeniile:
proiecte culturale, proiecte sociale, activitati de tineret, cuprinsa in intervalul martie
2018 (data publiciirii Anuntului de participare) — 15 decembrie 2018 (data ultimei pit*
conform prevederilor din Ghidurile solicitantului).
(5) Obiectivele Programului
a) Stimularea implicarii persoanelor fizice sau persoanelor juridice fait scop
patrimonial, a cultelor religioase in valorificarea §i promovarea potentialului cultural al
Judetului I*;
b) Stimularea participarii si cre§terea accesibilitAtii locuitorilor judetului Iasi la
viata culturala, prin diversificarea ofertei culturale;
c) Stimularea implicarii organizatiilor neguvernamentale in dezvoltarea de
servicii sociale, indiferent de tipul de beneficiar si oferirea unui sprijin real, accesibil,
capabil sa ofere traiectorii care se finalizeaza prin integrare;
d) Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si
societatii civile pentru imbunatatirea serviciilor sociale la nivelul judetului Iasi;
e) Intarirea rolului organizatiilor apartinand cultelor religioase in viata sociard si
culturala a comunitatii;
f) Asigurarea conditiilor adecvate integrArii socio-profesionale a tinerilor,
conform necesitatilor si aspiratiilor acestora;
g) Accesul tinerilor la specializare profesionala;
h) Promovarea dialogului intercultural.
(6) Beneficiarii directi
Beneficiarii directi ai Programului sunt solicitantii (persoane fizice sau juridice card
scop patrimonial — asociatii on fundatii constituite conform legii — sau a culte religioase
recunoscute conform legii, care desaward activitati culturale, sociale sau de tineret, care
depun o propunere de proiect si carora li se atribuie un contract de finantare nerambursabila
in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte.
(7)Beneficiarii indirecti
Beneficiarii indirecti ai Programului sunt locuitorii judetului Iasi, participanti la
activitatile care fac obiectul proiectelor cu finantare nerambursabila.
(8) Bugetul Program ului, tipurile de proiecte pentru care se acorda finantare
i limitele de finantare nerambursabila.
a) Suma alocata pentru Program in anul 2018 este de 375.000 lei prevazuta in
cadrul bugetului de venituri §i cheltuieli al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe anul
2018, la capitolele bugetare, dupd cum urmeaza:
a.1.) 100.000 lei - 67.02 Cultura, recreere si religie;
a.2.)175.000 Iei - 68.02 Asigurari Si asistenta socials;
a.3.)100.000 lei — 67.02 Tineret.

b)Judetul Iaqi - Consiliul Judetean Iaqi acorda finantare nerambursabila in
anul 2018 pentru:
b.1.)Proiecte cultu rale,
b.2.)Proiecte sociale,
b.3.) Activitati de tineret.

c) Suma disponibila de 375.000 lei, este repartizata dupd cum urmeaza:
c.1.) 100.000 lei pentru proiecte culturale;
c.2.) 175.000 lei pentru proiecte sociale;
c.3.) 100.000 pentru activitati de tineret in baza proiectelor depuse de
catre acestia.
(9) Cuantumul contributiei de la bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi
este:
a) Pentru proiecte culturale: — maxim 90% din valoarea totala eligibila a
proiectului, dar nu mai mutt de 25.000 lei;
b) Pentru proiecte sociale — maxim 90% din valoarea totala eligibila a proiectului,
dar nu mai mutt de 25.000 lei;
c) Pentru activitati de tineret— maxim 90% din valoarea totala
proiectului, dar nu mai mutt de 25.000 lei.

a

(10) Suma alocata din bugetul Judetului Iaqi - Consiliul Judetean Iaqi aceluiaqi
solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selectionate nu poate depaqi o treime
(1/3) din fondul total alocat in anul 2018, pentru finantarea nerambursabila a
proiectelor.
(11) Finantkile nerambursabile vor fi insotite de o CONTRIBUTIE, in n umerar,
din partea Beneficiarului, alcatuita din cofinantarea de minim 10% din valoarea totala
eligibila a proiectului qi din valoarea valoarea neeligibila a proiectului.
(12) In cazul in care plafonul maxim acordat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi (25.000 lei) reprezintd mai putin de 90% din valoarea totala eligibild a proiectului,
cofinantarea ce revine Beneficiarului va fi calculate, in mod corespunzkor, la aceste
plafoane, astfel incat sa acopere diferenta papa la 100%.
(13) Valoarea totala eligibila a Proiectului — totalul cheltuielilor eligibile care
sunt luate in considerare pentru finantarea nerambursabild, conform prevederilor din
Ghidurile solicitantului si care constituie baza de calcul pentru cuantumul contributiei
Autoritatii Finantatoare si a Beneficiarului.
(14) Valoarea totala neeligibila a Proiectului — totalul celorlalte cheltuieli, altele
deck cele eligibile, care sunt necesare implementkii Proiectului si care sunt in sarcina
exclusive a Beneficiarului.
(15) Valoarea totala a Proiectului — reprezinta valoarea totala eligibila a
proiectului plus valoarea totala neeligibila a Proiectului.
(16) Procedura aplicata: Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice
unui beneficiar se va face in baza unui contract de finantare nerambursabila incheiat intre
Autoritatea Finantatoare, reprezentat de Presedintele acesteia si Beneficiar, in urma aplicarii
procedurii selectiei publice de proiecte.
(17) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

sunt:
a) Libera concurentil, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana
fizica sau juridica ce desfasoard activiati nonprofit s'a aiba dreptul de a deveni, in
conditiile legii, beneficiar;
b) Eficacitatea ufilizarii fondurilor publice, respectiv folosireasistemului concurential si a
criteriilor care sä faca posibila evaluarea propunerilorsi a specificatiilor tehnice si financiare pentru
atribuirea contractului de finantarenerambursabild;
c) Transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabild;
d) Tratament egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabild, astfel incat once persoand fizica
sau juridicd ce desfasoara activitAti nonprofit Sa aiba sane 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 contract de finantare
nerambursabila de la aceea§i autoritate finantatoare;
f) Neretroactivitatea, excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei
activiati a carei executare a fost deja inceputA sau finalizata la data incheierii contractului de
finantare, cu exceptia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului,
in limita plafonului de cofinantare solicitat;
' ile nerambursabile trebuie insotite de o contributie in
f) Cofinantarea, in sensul ca fmantar
numerar, din partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totals eligibilla a Proiectului.
(18) Implementarea Programului: in vederea implementarii Programului, vor fi
parcurseurmatoarele etape conform art. 6 lit. b) — j) si art. 18 alin. (1) si (2) din Legea
nr.350/2005:
a) Publicarea anuntului de participare — responsabil — Autoritatea finantatoare,
respectiv Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi;
b) Inscrierea candidatilor — candidatii interesati care vor depune proiecte si
Autoritatea finantatoare, respectiv Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, care va inregistra
proiectul;
c) Transmiterea documentatiei - Autoritatea finantatoare, respectiv Judetul Iasi Consiliul Judetean Iasi;
d) Prezentarea propunerilor de proiecte — Comisia de evaluare si selectionare a
proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabild din fonduri publice
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, organizata in baza Hotararii Consiliului
Judetean Iasi nr. 226/28.09.2016;
e) Verificarea documentelor de calificare — Comisiile de evaluare si selectionare a
proiectelor, organizata in baza Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 226/28.09.2016
modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.180/17.05.2017;
f) Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabila — Comisiile de
evaluare si selectionare a proiectelor, organizata in baza Hotararii Consiliului nr.
226/28.09.2016;
g) Comunicarea rezultatelor — Comisiile de evaluare si selectionare a proiectelor,
organizata in baza Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. nr. 226/28.09.2016 modificata si

completata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.180/17.05.2017;
h) Incheierea contractului/contractelor de finantare nerambursabila - Autoritatea
finantatoare, respectiv Judetul Ia§i - Consiliul Judetean la§i, Beneficiarul;
i) Publicarea anuntului de atribuire a contractului/contractelor de finantare
nerambursabila - Autoritatea finantatoare, respectiv Judetul Ia§i - Consiliul Judetean
j) Publicarea raportului financiar, care va cuprinde programele finantate, beneficiarii
§i rezultatele contractului/contractelor - Autoritatea finantatoare, respectiv Judetul Ia§i Consiliul Judetean Ia§i, la finalul exercitiului bugetar;
d) Prevederi finale
Document*le pentru elaborarea i prezentarea propunerilor de proiect va fi
publicate pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Ia§i, www.icc.ro, §i vor fi puse la
dispozitie tuturor persoanelor interesate.
Anuntul de participare la selectia de proiecte va respecta aspectele vizand
transparenta §i publicitatea stipulate de art. 16, 19 si 20 ale Legii nr 350/2005 privind
ardor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaii nonprofit
regimul
de interes general, cu modificarile i completarile ulterioare.
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