Anexd la Hotardrea Consiliului Judelean Iasi nr.

/

din

/

0:116020

Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2020 din bugetul
Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, pentru activitati nonprofit de interes
judetean, (exclusiv pentru proiecte sociale), 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
(1) Autoritatea finantatoare
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare
si Sfant nr. 69, judetul Iasi, 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 0040232.210336, cod fiscal nr. 4540712, in temeiul calitAtii sale de autoritate finantatoare,
acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in
conformitate cu prevederile Legii nr 350/2005 privind regimul finanjarilor din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificArile §i
completdrile ulterioare.
(2) Obiectivele Programului:
a) Programul se adreseaza cu prioritate proiectelor sociale care vizeazii
combaterea si tratarea infectarii cu coronavirusul SARS si COVID-19 si/sau
diminuarea, inlaturarea efectelor negative cauzate in randul populatiei de
infectarea ell coronavirusul SARS si COVID-19, urmarind totodata si
stimularea/sprijinirea voluntarilor care sunt implicati in aceste activitati;
b) Stimularea persoanelor fizice sau juridice rard scop patrimonial — asociatii on
fundatii constituite conform legii - sau a cultelor religioase recunoscute conform legii,
care desfA§oarA activitati sociale, pentru realizarea unor objective de interes public local;
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 §i incurajarea initiativelor partenerilor sociali §i
societAtii civile pentru imbunAtAtirea serviciilor sociale la nivelul judetului Iasi;
e) Intarirea rolului organizatiilor apartinand cultelor religioase in viata socials a
comunitAtii;
(3) Beneficiarii directi
Beneficiarii directi ai Programului sunt solicitantii (persoane fizicesau juridice fait
scop patrimonial — asociatii on fundatii constituite conform legii — sau culte religioase
recunoscute conform legii, care desfavarA activitati sociale, care depun o propunere de
proiect si arora li se atribuie un contract de finantare nerambursabilA in urma aplicArii
procedurii selectiei publice de proiecte.
(4) Bugetul Programului, tipurile de proiecte pentru care se acorda finantare
si limitele de finantare nerambursabila.
a)Suma alocatA pentru Program in anul 2020 este de 300.000 lei pentru
proiecte sociale.
b)Cuantumul contributiei de la bugetul Judetului Iasi — Consiliul Jutictcan
Iasi pentru proiecte sociale este maxim 90% din valoarea totals eligibila a
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proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei.
(5) Suma alocata din bugetul Judetului Iasi - Consiliul .1 udetean Iasi
aceluia§i solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selectionate nu poate depasi
o treime (1/3) din fondul total alocat in anul 2020, pentru finantarea
nerambursabilli a proiectelor.
(6) FinantArile nerambursabile vor fi insotite de o CONTRIBUTIE, in numerar,
din partea Beneficiarului, aleatuita din cofinantarea de minim 10% din valoarea
totals eligibilii a proiectului §i din valoarea valoarea neeligibila a proiectului.
(7) In cazul in care plafonul maxim acordat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean
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& se acopere diferenta 'Ana la 100%.
(8) Valoarea totals eligibila a Proiectului — totalul cheltuielilor eligibile care
stint luate in considerare pentru fmantarea nerambursabilA, conform prevederilor din
Ghidului solicitantului si care constituie baza de calcul pentru cuantumul contributiei
Autoritatii Finantatoare si a Beneficiarului.
(9) Valoarea total# neeligibila a Proiectului — totalul celorlalte cheltuieli, altele
cleat cele eligibile, care sunt necesare implementArii Proiectului si care stint in sarcina
exclusive a Beneficiarului.
(10) Valoarea totals a Proiectului — reprezintA valoarea totalA eligibila a
proiectului plus valoarea totalA neeligibilA a Proiectului.
(11) Procedura aplieata: 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.
(12) Durata: Programul cuprinde o sesiune de seleclje a proiectelor sociale,
cuprinsa in intervalul aprilie 2020 (data publicarii Anonodui de participare) — 15
decembrie 2020 (data ultimei plc* conform prevederilor din (;hidurile solicitantului).
(13) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabilA
si modalitatea de acordare a finantArii nerambursabile sunt prevAzute in documentatia
pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiect (ghidul solicitantului) care va fi
publicatA pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro, si va fi pusA la
dispozitie tuturor persoanelor interesate.
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