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ANUNTURI iN BAZA LEGII NR.350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE
PROGRAME ANUALE

Informalo generale privild autonlatea COntradanta. in
special denurnirea codul de identificare fiscala. adresa,
numarul de telefon, fax si/sau adresa de e•mail.

persoana de contact . Consiliul Judelean lasi. lasi. bd .
Stefan cel Mare si SfAnt nr. 69. judetul lasi. telefon

0232/235100.

fax

0232/210336.

e•mail:

consiliuljudeteaniasiegmaacom.
Programul pentru acordarea de finanlari
nerambursabile in anul 2020 cin bugetti Judetulti lasi Consiliul Judelean lasi, pentru activitšti nonprolit de
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\tONITORU_

A_ RONAANIEl. PARteš a vta,

interes judetean (exclusiv proiecte sociale), conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofil de interes general, cu
modificarile si comrAetarile ulterioare
(1) Autoritatea finantatoare
Judept lasi - Consliul Judelean lasi, cu sediut in laSi.
bd. Stefan cel Mare si Sfant nr 69, judetul lasi, /000/5.
Rom9nia. 004-0232/235100. fax 004-0232/210336.
cod fiscal 4540/12. in temeiti calitatii sale de autoritate
finanialoare, 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 activiLlti nonprofit de
interes general. cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Obiectivele Programului
a) programul se adreseaza cu priodtate proiectelor
sociate care vizeaza combaterea si tratarea infectarii cu
noul coronavirus SARS-COV-2 si/sau diminuarea.
inlaturarea efectelor negative cauzate in randul
populatiei de infectaota cu noul colonavirus SARS-COV2. urmarind totodata si stimuiarea/sphjinirea voluntarilor
Cate sunt implica(i in aceste activitati,

b) stimularea persoanelor fizice si juridice fara scop
patrimonial • asociati ori fundatii constituite conform leg:
- sau a culletor religioase recunoscule conform
care desfasoara activita(i sociale. pentru realizarea
obiective de interes public local,
implicarii
stimularea
c)
neguvernamentale in dezvoltarea de servt: . :i sociale,
incliferent de tipul de beneficiar si oferirea unui sprijin
real. accesibil, capabil sa ofere trair.;torii care se
finalizeaza prin integrare,
d) dezvoltarea parteneriate , o. si incurajarea
pentru
inifiativelor partenerilor sociali
imbunatatirea servicaor SOCialf iti nivelul jude(utui lasi,
e) intSirea rolului organizatiilor apartinand cultelor
religioase in via(a sociala a comunitatii
(3) Beneficiarii directi
Beneficiarii directi ai programului sunt solicitanlii
(persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte
religioase recunoscute conform legii. care desfasoara
activitali sociale) care depun o propunere de proiect si
carora li se atribuie un contracl de finantare
nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei
publice de proiecte.
(4) Bugetul programului. tipurile de proiecte perdru
care se acorda finan(are si limitele de finantare
nerarnbursabila
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a) Sunta alocaLš pentru prosrarn in anul 2020 este de
300.000 lei pentru proiecte sociale. pentru douiš sesiuni.
a^1) Suma raotašš nealocata dupa prima sesiune de
evaluare se va utiliza in sesiunea a II-a pentru proiecte
soaale
att2) Suma Socata pentru sesiunea a II-a de seteclie
a proiectelor sociale in cadrul programului pentru
acordarea de finantari nerambur•illile in anut 2020 din
bugetul Judeplui lasi • Consi,tui Judelean Iasi. pentru
activitali nonprofit de interes ,Jdetean (exclusiv pentru
proiecte sociale), conf prevederilor Legii nr.
350r2005. este in cuantum de 2/5.000 lei:
b)Cuantumul contrils4ei de la bugetul Judetului lasi Consiliul Jude(ean pentru proiecte sociale este
maximum 90% dir. aloare totala eligibila a popiectului,
dar nu mai mult 25.000 lei.
(5) Suma a't_ata din bugetul Judetului lasi - Consiliul
Judetean 12.: acelulasi sotiGtanl, in baza mai multor
proiecte pl, puse si selectionate nu poate depasi o
treirnetin) din fondul total alocat in anul 2020. pentru
finantirea nerambursabila a proiectelor.
0.; Finantarile nerambursabile vor fi insotite de o
centributie. in numerar. din partea beneficiarului,
iJcatuita din cofinantarea de minimum 10% cin valoarea
totala eligibila a proiectului si din valoarea neeligbila a
proiectului
(/) in cacul in care plafonul maxim acordat de Judela
lasi - Consiliut Judelean lasi, respectiv 25.000 lei,
reprezinta mai putin de 90% din valoarea totala eligibila
a proiectului. cofinantarea ce revine beneficiarului va fi
calculata, in mod corespunzator. la aceste plafoane.
astfel inc-št sa acopere (fiferenta paniš la 100%.
(8) Valoarea totala eligibila a proieclului • tolalul
cheltuielilor elisibile care sunt luate in considerare pentru
finantarea nerambursabila. conform prevederilor din
Ghidul solicitantului si care constituie baza de calcul
pentru cuantumul conbibufiei autoritalii finantatoare si a
beneficiarului
(9) Valoarea totala neeligibilš a proiectului - totalul
celortatte cheltuiei. altele decat ceie eigibile, care sunt
necesare implenwtntarii proiectulti si care sunt in sarrina
exclusiva a beneficianiui
(10) Valoarea totala a proiectului • reprezinta valoarea
totala eligibila a proiectului plus valoarea totala
neeigibilA a proiectului
(11) Procedura aplicata. finantarea nerambursabila
acordata din fonduri publice unui beneficiar se va face in
baza unui c,ontract de finantare nerambtxsabita incheiat
intre auloritalea finantatoare. reprezentata de
presedinlele acesteia, si beneficiar, in urma apficarii
procedurii selecfiei publice de proiecte
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(12) Durata: prograrnul cuprinde o sesiune de selectie
a proiectelor sociale. cuprinsš in intervalul aprilie 2020
(data publicarii Anuntului de participare) - 15 decentrie
2020 (data ultimei plati conform prevederilor din
Ghidurile solicitantului).
(12^1) Se organizeaza cea de-a doua sesiune care
are procedura de selectie a proiectelor sociale in cadrul
programului pentru acordarea de finantari
nerambursabile in anul 2020 din bugetul Judetului lasi Consiliul Judetean lasi pentru activitati nonprofit de
interes judelean, conform prevederilor Legii nr.
350/2005. din fondurile ramase nealocate dupa prima
sesiune de evaluare. din august 2020 (data publicarii
anuntului de participare) - 15 decembrie 2020 (data
ultimei plati conform prevederilor din Ghidurile
solicitantului).
(13) Principiile care stau Ia baza atribuirii contractelor
de finantare nerambursabilš si modaiitatea de acordare
a finantšrii nerambursabile sunt prevazute in
documentatia pentru elaborarea si prezentarea
propunerilor de proiect (ghidul soficitantului) care va fi
publicata pe site-ul oficial al Consiliului Judelean laei,
wwwicc.ro. si va fi pusa la cfispozitie tuturor persoanelor
interesate.
(1/226.824)

